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I. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 26/2021. (VI. 4.) utasításához 

 

 

I. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeire vonatkozó  

közös szabályok 

 

 

I.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal adatai 
 

székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
telefon: 06-46/512-901 

fax: 06-46/512-903 

e-mail: hivatal@borsod.gov.hu 

 

I.2. Az Ügyrend hatálya 

 

Jelen Ügyrend hatálya kiterjed a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: 
Kormányhivatal) vezető kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vezetőire, 
valamint a járási hivatalok vezetőire, hivatalvezető-helyetteseire, a járási hivatalok szervezeti 
egységeinek vezetőire és valamennyi kormánytisztviselőre, munkavállalóra. 

 

I.3. A feladatok megoszlása 

 

A feladatok főosztályok, önálló osztály jogállású szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok 
közötti megoszlását a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) 5. függeléke, valamint jelen Ügyrend 
mellékletei tartalmazzák. 

 

I.4. A munkafolyamatok leírása 

 

I.4.1. A Kormányhivatalhoz érkező irat érkeztetési, szignálási, iktatási szabályait a Kormányhivatal 
mindenkor hatályos Egyedi Iratkezelési Szabályzata határozza meg. 

 

I.4.2. Amennyiben a Kormányhivatalhoz érkező irat tartalma alapján több szervezeti egység feladat- 
és hatáskörét is érinti, másolati példányok készítésével kell gondoskodni az irat valamennyi 
érintett szervezeti egységre történő szignálásáról. 
 

A szignálás során kijelölt szervezeti egység vezetője haladéktalanul intézkedik a „Lássák: 
érintettek” jelzéssel ellátott irat valamennyi érintett szervezeti egység részére elektronikus úton 
történő továbbításáról – erre irányuló jelzés esetén a szignáló vezető egyidejű tájékoztatása 
mellett –, illetve szükség esetén gondoskodik a szervezeti egységek közötti munka 
összehangolásáról, és a feladat jellegének függvényében az ügyet, munkafolyamatot lezáró  
közös intézkedés foganatosításáról. 
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A meghatározott feladat koordinált, egységes teljesítése esetén a részteljesítés eredményét  
a bevont szervezeti egység vezetője a feladat meghatározásában előírt teljesítési határidőre 
figyelemmel köteles az ügyintéző által készített és a szervezeti egység vezetője által  
jóváhagyott, elektronikus úton továbbított feljegyzés formájában olyan határidőn belül az 
ügyintézésre kijelölt szervezeti egység rendelkezésére bocsátani, amely mellett lehetséges  
a feladat határidőben való teljesítése. 
 

Amennyiben a feladat jellegénél fogva nem követel meg összehangolt teljesítést, hanem az  
az egyes érintett szervezeti egységek feladatához kötődően elkülönülten ítélendő meg, a feladat 
teljesítésébe bevont szervezeti egység vezetője az átadott feladat teljesítéséről, vagy annak 
megállapításáról, hogy az a bevont szervezeti egység részéről nem igényel intézkedést, 
elektronikus levélben haladéktalanul tájékoztatja az ügyintézésre kijelölt szervezeti egység 
vezetőjét. 

 

I.4.3. A szervezeti egység vezetője és ügyintézője az adott ügyben irányadó jogszabályoknak  
és vezetői utasításoknak megfelelően köteles az ügyet elintézni. 

 

I.4.4. Az egyes munkafolyamatokban a kijelölt munkatárs feladata különösen: 
a) az átvett irat haladéktalan áttanulmányozása, az ügyre vonatkozó jogszabályok 

áttekintése, az ügy elintézéséhez szükséges valamennyi információ, illetve további iratok 
beszerzése; 

b) az ügyintézésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, különösen az ügyintézési határidők 
betartásának biztosítása; 

c) az ügyben szükségessé váló másik szervezeti egység vagy más hivatalos szerv 
álláspontjának bekérése, az irányítását ellátó vezető előzetes tájékoztatása mellett; 

d) szükség esetén jegyzőkönyv, emlékeztető vagy feljegyzés készítése az ügyben folytatott 

jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli megállapodásról, 
egyeztetésről; 

e) megállapításainak, javaslatainak rövid összegzése és a kiadmány tervezetének 
elkészítése, oly módon, hogy annak kiadmányozására kellő idő álljon rendelkezésre; 

f) amennyiben kiadmányozásra nem jogosult, úgy az ügyiratot szignójával ellátva továbbítja  
a kiadmányozási jogosultsággal rendelkező kormánytisztviselőhöz; 

g) biztosítja a döntések és egyéb kiadmányok jogszabályoknak, utasításoknak való alaki  
és tartalmi megfelelőségét; 

h) a szervezeti egységénél alkalmazott elektronikus szakrendszerek, programok kezelése; 
i) a rá háruló ügyirat-kezelési feladatok elvégzése, köztük az ügyben keletkezett iratok 

címzetthez történő eljuttatása iránti intézkedés megtétele. 
 

I.5. Az ügyintézési határidő elmulasztásával összefüggő intézkedések 

 

I.5.1. A kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységeknél, valamint a járási 
hivataloknál (a továbbiakban az I.5. pontnál együtt: szervezeti egység) az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatálya alá tartozó 
hatósági tevékenységet végző kormánytisztviselő az eljárás során köteles betartani az Ákr.-ben, 

illetve az irányadó szakmai jogszabályokban megállapított ügyintézési határidőre vonatkozó 
rendelkezéseket. 
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I.5.2. Az Ákr. 51. §-a értelmében , ha a hatóság az ügyintézési, intézkedési határidőt túllépi, az eljárás 
lefolytatásáért fizetendő illetéknek, vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási 
hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételéért fizetett igazgatási 
szolgáltatási díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot megfizet a kérelmező 
ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.határidő-túllépés ellenőrzése a 
feladatkörében érintett szervezeti egység kiadmányozásra jogosult vezetőjének, illetve 
kormánytisztviselőjének a feladata, amelyet a feladatleírásában rögzíteni kell. 

 

I.5.3. A fizetési kötelezettség ügyfél részére történő teljesítését elrendelő döntés meghozatala 
hivatalból történik. A véglegessé vált döntést tájékoztatás céljából haladéktalanul meg kell 
küldeni a főigazgató részére, valamint a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a Pénzügyi 
és Gazdálkodási Főosztályra. 

 

I.5.4. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály a határidő-túllépés tényét megállapító, véglegessé vált 
döntés kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedik a döntés szerinti összegnek az ügyfél 
részére történő megfizetéséről. 

 

I.5.5. A kormánytisztviselő a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Kit.) 164. § (1) bekezdése alapján kártérítési felelősséggel tartozik, ha nem úgy járt el, ahogy az 
adott helyzetben általában elvárható, és a kormányzati szolgálati jogviszonyából eredő 
kötelezettség megszegésével kárt okozott, a Kit. 166. § (1) bekezdése szerint pedig fegyelmi 
vétséget követ el a kormánytisztviselő, ha kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő 
kötelezettségét vétkesen megszegi (a továbbiakban együtt: felróható magatartás). 

 

I.5.6. A kormánytisztviselő az Ákr. 51. §-a körében bekövetkezett ügyintézési, intézkedési határidő 
túllépése miatt – a hatóságnak felróható magatartással okozott kárért való kártérítési felelősség 
megállapítása alapján – a hatóság fizetési kötelezettségéért helytállni tartozik. 

 

I.5.7. Az érintett szervezeti egység vezetője (járási hivatalvezető, főosztályvezető) a fizetési 
kötelezettséget megállapító döntés meghozatalát követő 15 napon belül – szükség szerint az 

adott eljárásban érintett más kormányhivatali szervezeti egység bevonásával – köteles 
előzetesen megvizsgálni a határidő túllépés okát. 
A kiadmányozásra jogosult járási hivatalvezető, illetve főosztályvezető határidő-mulasztása 
esetén az előzetes vizsgálatot az igazgató folytatja le. 

 

I.5.8. A vizsgálat eredményét valamennyi érintett bevonásával készített feljegyzésbe kell foglalni. 
A feljegyzésnek a felróhatóság, vagy annak hiánya megítéléséhez szükséges részletességgel  
kell elkészülnie. 

 

I.5.9. Amennyiben az előzetes vizsgálat a határidő-túllépés okaként egyetlen kormányhivatali 
kormánytisztviselő felróható magatartására vonatkozó adatot, tényt, illetve körülményt sem  
tár fel, úgy a fegyelmi, illetve kártérítési eljárás lefolytatására nem kerül sor, az ügyfelet megillető  
összeg a Kormányhivatal költségvetését terheli. 

  



5 

 

I.5.10. Amennyiben a vizsgálat során adat merül fel arra nézve, hogy a határidő-túllépés és az azzal 
összefüggésben okozott kár az érintett kormánytisztviselő felróható magatartásának 
következménye, úgy az előzetes jelentésben kezdeményezni kell a Kit. 164-166. §-ai szerinti 

kártérítési, vagy kártérítési és fegyelmi eljárás lefolytatása iránt szükséges intézkedéseket, 
ennek hiányában a Kormányhivatal helytállására kell javaslatot tenni. 

 

I.5.11. Az előzetes vizsgálati jelentést a vizsgálat lefolytatását követően a Kormányhivatal főigazgatója 
részére – annak jóváhagyása és az esetlegesen szükséges humánpolitikai intézkedések 
megtétele érdekében – haladéktalanul meg kell küldeni. 

 

I.6. A szakkérdések vizsgálatában történő együttműködés szabályai 
 

I.6.1. A Kormányhivatalon belül felmerülő szakkérdések vizsgálatában történő együttműködés 
szabályai 

 

I.6.1.1. Az együttműködés általános szabályai 
 

A Kormányhivatalhoz, valamint a Kormányhivatal járási hivatalaihoz tartozó szervezeti egységek 
feladatellátása során felmerülő olyan szakkérdések vizsgálatában, amelyekben a szükséges szakmai 
ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrás az ügyben eljáró szervezeti egységnél nem áll 
rendelkezésre, viszont a Kormányhivatal, vagy annak járási hivatalához tartozó valamely másik 
szervezeti egységénél rendelkezésre áll, a szakkérdések vizsgálatában történő belső együttműködés 
során az SzMSz vonatkozó és a jelen alcím rendelkezései szerint kell eljárni. 
 

A vizsgálandó szakkérdés tekintetében a szükséges szakmai ismerettel rendelkező humán-, illetve  

tárgyi erőforrással rendelkező szervezeti egység meghatározása a vonatkozó ágazati jogszabályok,  
az SzMSz, valamint jelen Ügyrend mellékletei (a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti 
egységek, járási hivatalok ügyrendjei) alapján történik. 
 

A kormánymegbízott az eljárás során vizsgálandó szakkérdés elbírálásához szükséges szakmai 
ismerettel rendelkező humán-, illetve tárgyi erőforrással rendelkező szervezeti egységet kijelöli 
a vonatkozó jogszabályban meghatározott szakkérdés vizsgálatára. Abban az esetben, ha a vizsgálandó 
szakkérdés elbírálásához szükséges humán-, illetve tárgyi erőforrással több szervezeti egység is 
rendelkezik, a területileg illetékes járási hivatal szervezeti egysége jár el. 
 

A megkereső szervezeti egység (az ügyben eljáró osztály) és a kijelölt, szakkérdésben eljáró szervezeti 
egység (erőforrással rendelkező osztály) közvetlenül és elsődlegesen elektronikus úton tart kapcsolatot 
egymással. A kapcsolattartás általános formája levél, vagy feljegyzés, amely digitalizált formában  
a címzett szervezeti egység hivatalos e-mail fiókjába kerül eljuttatásra. 
A kapcsolattartás ezen túlmenően – az ügy jellegétől, az iratok terjedelmétől függően, a leggyorsabb, 
leginkább költségkímélő küldési módot választva – történhet hivatali kapun, szakrendszeren keresztül, 
illetve hivatali futár útján, vagy személyes kézbesítéssel is. 
 

A kapcsolattartás keretei között keletkező iratok kiadmányozása vonatkozásában a Kormányhivatal 
kiadmányozási szabályzata az irányadó. 
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I.6.1.2. A megkeresés 

 

A közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására kijelölt ügyintéző az ügyirat átvételét követően 
haladéktalanul ellenőrzi, hogy az ügy elintézése során szükséges-e valamely – másik szervezeti egység 
feladatkörét érintő – szakkérdés vizsgálata. 
 

A megkeresést és annak valamennyi, a szakkérdés vizsgálatához szükséges mellékletét haladéktalanul, 
de legfeljebb az eljárás megindulását követő 2 munkanapon belül kell megküldeni a szakkérdés 
tisztázása céljából megkeresendő szervezeti egység részére. 
 

A szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresés kötelező tartalmi elemei: 
a) az ügy tárgya; 
b) az ügy száma; 
c) a megkereső szervezeti egység ügyintézőjének neve, elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím); 
d) a megkeresett szervezeti egység megnevezése, ahol a szakmai ismerettel rendelkező humán-, 

illetve tárgyi erőforrás rendelkezésre áll; 
e) a megvizsgálni kért szakkérdés pontos megjelölése; 
f) a szakkérdés körében megválaszolandó konkrét kérdések; 
g) a szakkérdés vizsgálatát megalapozó jogszabály, jogszabályi rendelkezés megjelölése; 
h) az ügyre vonatkozó ügyintézési határidő; 
i) a szakkérdés vizsgálatának határideje; 
j) a szakkérdés elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatok; 
k) a szakkérdés vizsgálatának eredményét tartalmazó válasz megküldésének módja; 
l) a szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresés mellékleteinek felsorolása, továbbá 

eljuttatásának módja abban az esetben, ha azok digitalizált változatának csatolása nem 
lehetséges; 

m) a megkereső szervezeti egység vezetőjének neve, elérhetősége. 
 

Amennyiben a hatósági ügy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, vagy más okból 
adódóan soron kívül intézendő, ezen körülményre a megkeresésben utalni kell. 

 

A szakkérdés vizsgálatának határidejét – az ügyben irányadó ügyintézési határidőre és a szakkérdés 
jellegére tekintettel – úgy kell meghatározni, hogy a szakkérdés vizsgálatához szakértelemmel 
rendelkező szervezeti egység véleménye a határidő lejárta előtt, észszerű időben beszerezhető legyen. 
Amennyiben az adott hatósági ügy ügyintézési határidejét jogszabály a szakkérdésre tekintettel 
meghosszabbította, legalább a meghosszabbítás időtartamával megegyező mértékű határidőt kell  
a szakkérdés vizsgálatára biztosítani. 
 

I.6.1.3. Intézkedések a megkeresés alapján 

 

A megkeresett szervezeti egység vezetője a beérkezett megkeresést megvizsgálja, majd haladéktalanul 
kijelöli a szakkérdés elbírálásában résztvevő ügyintézőt, továbbá kifejezett kérés esetén, a kijelöléssel 
egyidejűleg – elektronikus levélben – tájékoztatja a megkereső szervezeti egységet a szakkérdés 
vizsgálatában közreműködő ügyintéző személyéről, beosztásáról, elérhetőségeiről. 
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Abban az esetben, ha a vizsgálandó szakkérdéssel kapcsolatos megkeresés nem a kijelölt szervezeti 
egységhez érkezett, a megkeresett szervezeti egység vezetője haladéktalanul, elektronikus levélben 
értesíti a megkereső szervezeti egység vezetőjét, egyidejűleg gondoskodik a nem digitalizált formában 
megküldött dokumentumok visszajuttatásáról. Ennek elkerülése érdekében az érintett szervezeti 
egységek vezetői, illetve ügyintézői egymással előzetesen egyeztetnek. 
 

A szakkérdés érdemi vizsgálatának megkezdése előtt a vizsgálatra kijelölt kormánytisztviselő 
megvizsgálja, hogy a szakkérdés elbírálásához rendelkezésre áll-e minden adat, vagy okirat. 

Amennyiben a szakkérdéssel összefüggésben – a hiánypótlás, más szerv megkeresése, illetve 

a költségelőlegezés esetét ide nem értve – a tényállás tisztázása szükséges, azt a megkeresett 
szervezeti egység az Ákr. hatóságra vonatkozó szabályai alapján teljesíti, a megkereső szervezeti 
egység egyidejű tájékoztatása mellett. 
 

Abban az esetben, ha a megkereső és a megkeresett szervezeti egység is ugyanazon önálló hatáskörű 
hatósághoz tartozik, a más szerv megkeresését – a megkereső szervezeti egység egyidejű 
tájékoztatása mellett – a megkeresett szervezeti egység is foganatosíthatja. 
 

Amennyiben a megkeresett hatóságot jogszabály a szakkérdés vizsgálatának keretei között önállóan 
jogosítja fel más szerv megkeresésére, vagy más eljárási cselekmény végzésére, arról – a megkereső 
szervezeti egység egyidejű tájékoztatása mellett – a megkeresett szervezeti egység önállóan intézkedik. 
 

A megkeresett szervezeti egység kijelölt ügyintézője a megküldött iratokat haladéktalanul megvizsgálja, 
és feljegyzést készít a vizsgálat megállapításairól, indokolt esetben pontosan megjelölve a hiánypótlás 
(megkeresés) szükségességének okát, a hiánypótlási felhívásnak (megkeresésnek) a szakkérdéssel 
összefüggésben megfogalmazandó, a kérelmezőre (megkeresendő szervre) vonatkozó konkrét 
rendelkezéseit, jogszabályi alapját olyan formában, ahogyan az a hiánypótlási felhívásról 
(megkeresésről) szóló végzés rendelkező részébe, illetve indokolásába beillesztendő. 
 

Amennyiben a megkeresés tárgyát képező szakkérdés megválaszolásához hiánypótlási felhívás, illetve 
más szerv megkeresése szükséges, erről a szakkérdés vizsgálata céljából megkeresett szervezeti 
egység haladéktalanul, de – az egységes hiánypótlási felhívás határidőben történő kiadásának 
lehetőségét biztosítandó – legfeljebb 3 munkanapon belül közvetlenül értesíti az eljáró szervezeti 
egységet a szövegtervezet szerkeszthető formában történő egyidejű megküldése mellett. 
 

A szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezeti egység a fentebb leírt módon tájékoztatja  
a megkereső szervezeti egységet a szakkérdéssel összefüggésben felmerülő, illetve felmerült eljárási 
költség mértékét, előlegezését, viselését érintően. 
 

Az eljáró hatóság a kérelem, illetve mellékletei tartalmára tekintettel kiadásra kerülő hiánypótlási felhívást 
úgy köteles foganatosítani, hogy az valamennyi, a szakkérdéssel feladatkörében érintett szervezeti 
egység részéről jelzett hiányosság megszüntetésére alkalmas legyen. Az ennek érdekében esetleg 
szükséges egyeztetést az eljárás lefolytatására, valamint a szakkérdés vizsgálatára kijelölt ügyintézők 
egymással közvetlenül, rövid úton folytatják le, és annak eredményét az iratra történő feljegyzés 
formájában, vagy elektronikus levélváltással, írásban rögzítik. 
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Az eljáró hatóság a hiánypótlási felhívásról szóló végzés kiadmányozott példányának elektronikus 
másolatát – a közlés iránti intézkedéssel egyidejűleg – tájékoztatásul megküldi a szakkérdés vizsgálata 
céljából megkeresett szervezeti egységnek. Az eljáró szervezeti egység a hiánypótlási felhívásban, 
költségelőlegezés tárgyában kiadott felhívásban, illetve a más szerv iránti megkeresésben foglaltak 
eredményéről, vagy eredménytelenségéről haladéktalanul tájékoztatja a szakkérdés vizsgálata  
céljából megkeresett szervezeti egységet. 
 

A szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezeti egység az üggyel kapcsolatban tudomására jutott, 
az eljáró szervezeti egység intézkedésének (például az eljárás akadályozása szankcionálásának, 
ideiglenes biztosítási intézkedésnek, az eljárás felfüggesztésének, a kérelem visszautasításának, az 
eljárás megszüntetésének szükségessége) indokoltságáról a döntés, intézkedés alapjául szolgáló 
körülményeket és jogszabályi rendelkezéseket részletesen bemutató szövegtervezet szerkeszthető 
formában történő egyidejű megküldése mellett haladéktalanul értesíti az eljáró szervezeti egységet. 
 

Az eljáró szervezeti egység haladéktalanul gondoskodik a jelzett hatósági döntés, intézkedés 
foganatosításáról, amelyről a kiadmányozott dokumentum elektronikus másolatának a közlés iránti 
intézkedéssel egyidejű megküldésével tájékoztatja a szakkérdés vizsgálatában közreműködő szervezeti 
egységet. 
 

Az integrált eljárás során felmerülő eljárási cselekményeket az abban közreműködő valamennyi 
szervezeti egység a jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben foglalt 
ügyintézési, illetve intézkedési határidők figyelembevételével köteles teljesíteni. 
 

A szakkérdésekkel érintett hatósági eljárásban felmerülő, belső munkaszervezés keretei között 
megoldandó feladatok teljesítésének határideje az adott feladatnak a címzett szervezeti egységhez 
történő megérkezésétől kezdődik. A szakkérdés vizsgálatára hivatott szervezeti egység vezetője és a 
kijelölt ügyintéző a határidők betartásáért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel. 
 

I.6.1.4. Véleményadás szakkérdésben, az érdemi döntés meghozatala 

 

Szakkérdés vizsgálata során az ügyintéző a vizsgálatot kérő szervezeti egység vezetőjének utasításai 
szerint, a megkeresésben megjelölt határidőben köteles eljárni. 
 

Amennyiben a szakkérdés megválaszolása a megadott határidőn belül előre láthatóan nem teljesíthető, 
erről a megkeresett szervezeti egység vezetője a határidő lejártát megelőzően értesíti az eljáró 
szervezeti egység vezetőjét, akik kötelesek valamennyi lehetséges (hatósági, munkaszervezési, 
munkáltatói) intézkedés kezdeményezésével, illetve foganatosításával biztosítani az ügyintézési határidő 
szakszerű ügyintézés melletti betartását. 
 

A szakkérdés vizsgálatára kijelölt ügyintéző az erre irányuló megkeresést, illetve ha a szakkérdés 
vonatkozásában hiánypótlási felhívás, más szerv megkeresése, illetve a vizsgálat költségeivel 
kapcsolatos előlegezésre történő felhívás került kiadásra, az abban foglaltak teljesítéséről szóló 
értesítést követően haladéktalanul megkezdi a szakkérdés érdemi vizsgálatát. 
A véleményadás megkeresésben foglalt határideje is ezen időpontokban kezdődik. 
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A vizsgálat eredményéről készített iratban a megkeresett szervezeti egység – az ügyben hozandó 
érdemi döntést tartalmazó dokumentum megszerkesztéséhez alkalmas tartalommal és formában – 

részletezi a szakkérdéssel kapcsolatos álláspontját (döntési javaslatot, előírni javasolt feltételeket), 
annak indokolását és jogszabályi alapjait. 
 

A feljegyzésben a szakkérdést érintő érdemi rendelkezések és megállapítások mellett utalni szükséges  
a szakkérdés vonatkozásában esetlegesen felmerülő járulékos kérdésekre is, így különösen  
a szakkérdéssel összefüggésben keletkezett eljárási költség megállapításának, viselésének kérdésére, 
az ügyfélnek, az eljárás egyéb résztvevőjének szóló tájékoztatás nyújtására. 
 

A megkeresett szervezeti egység a szakkérdés vizsgálatára alapozott, az irányadó jogszabályok 
megjelölését és indokolást tartalmazó véleményt a megkereső szervezeti egység részére szerkeszthető 
formában is megküldi, illetve ezzel egyidejűleg gondoskodik a nem digitalizált formában megküldött 
dokumentumok visszajuttatásáról, kivéve, ha a megkereső szervezeti egység akként rendelkezett,  
hogy nem kéri az iratok visszaküldését. 
 

Az ügyben hozandó érdemi döntés tervezetének elkészítése érdekében szükséges egyeztetést az 
eljárás lefolytatására, valamint a szakkérdés vizsgálatára kijelölt ügyintézők egymással közvetlenül,  
rövid úton folytatják, és ennek eredményét az iratra történő feljegyzés formájában, vagy elektronikus 
levélváltással, írásban rögzítik. 
 

Amennyiben a szakkérdés tekintetében az eljárásban résztvevő szervezeti egységek eltérő álláspontot 
képviselnek, úgy azokkal összefüggésben a közreműködésre kijelölt ügyintézők haladéktalanul, rövid 
úton – telefonon, vagy elektronikus levélváltással – egyeztetést folytatnak. 
Ennek esetleges sikertelenségéről a hatósági döntés előkészítésére kijelölt ügyintéző a közvetlen 
vezetőt azonnal tájékoztatja. 
 

Ezt követően az egyeztetést – az eljáró szervezeti egység vezetőjének kezdeményezése alapján –  

az érintett szervezeti egységek vezetői között kell lefolytatni, és annak eredményeként kölcsönösen 
elfogadott álláspontra jutni. 
 

A döntés tervezetének véglegesítésére és a döntés kiadmányozására az eljáró szervezeti egységnél 
kerül sor. Az eljáró szervezeti egység a döntés kiadmányozott példányának elektronikus másolatát  
a közlésről történő intézkedéssel egyidejűleg tájékoztatásul megküldi a megkeresett szervezeti 
egységnek. 
 

I.6.2. A Kormányhivatalok között felmerülő szakkérdés vizsgálatában történő együttműködés 
szabályai 

 

A hatósági feladatellátás során felmerülő olyan szakkérdés esetén, amelynek vizsgálatára jogszabály 
más kormányhivatalt jelöl ki, valamint amelynek vizsgálatához más kormányhivatal rendelkezik a 
szükséges szakmai ismerettel, humán- és tárgyi erőforrással, szakkérdés vizsgálatában való 
közreműködés rendjét jogszabály, az SzMSz, a kormányhivatalok között megkötött keretmegállapodás, 
illetve kétoldalú megállapodások szabályozzák. 
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Szakkérdés vizsgálatára a másik kormányhivatalt a szakkérdésben érintett járási hivatalvezető, illetve a 
kormányhivatal önálló szervezeti egységének vezetője keresi meg. Ezen esetekben a megkeresést a 
jogszabály által meghatározott rendben, valamint hivatali kapun keresztül kell megküldeni. 

 

I.7. A főosztályok és önálló jogállású osztályok, a nem önálló osztályok vezetőinek feladatköre, 
valamint a járási hivatalok vezetőinek feladat- és hatásköre 

 

I.7.1. Főosztályvezető által ellátott feladatkörök 

 

I.7.1.1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a főosztályt, 
a kormánymegbízottól, a főigazgatótól, valamint az igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás 
alapján vezeti a szervezeti egység munkáját, és felelős a szervezeti egység feladatainak 
ellátásáért. 

I.7.1.2. A főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a szerv vezetőjének nevében és megbízásából 
gyakorolja a szerv vezetője által részére átruházott kiadmányozási jogot. 

I.7.1.3. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

I.7.1.4. Jóváhagyásra előkészíti a főosztály ügyrendjét és a főosztályra vonatkozó belső 
szabályzatokat. 

I.7.1.5. Meghatározza a főosztály munkatervét, ellenőrzési tervét. 
I.7.1.6. Szervezi és ellenőrzi a főosztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, és gondoskodik az ügyintézési 
határidők és a hivatali fegyelem betartásáról. 

I.7.1.7. Kézjegyével ellátja a főosztály által készített, a kormánymegbízott, a főigazgató által 
kiadmányozandó ügyiratokat. 

I.7.1.8. Előkészíti a főosztály kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében a feladatleírásokat, 
munkaköri leírásokat. 

I.7.1.9. Gyakorolja a főosztály kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében  
a kormánymegbízott által a közszolgálati szabályzatban átruházott munkáltatói jogokat. 

I.7.1.10. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 
feladatkörébe utal. 

I.7.1.11 Gondoskodik a kormánymegbízott és a szakmai irányító szerv által elrendelt jelentések, 
adatközlések, beszámolók határidőben történő elkészítéséről. 

I.7.1.12. Összehangolja a főosztály keretei között működő osztályok tevékenységét.  
I.7.1.13. Meghatározza a főosztály kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében az elvégzendő 

feladatokat.  

 

I.7.2. Főosztályvezető helyettesítésére kijelölt osztályvezető által ellátott feladatkörök 

 

I.7.2.1. Segíti a főosztályvezető vezetői feladatainak ellátását. 
I.7.2.2. Közreműködik a főosztály keretei között működő osztályok tevékenységének 

összehangolásában. 
I.7.2.3. Ellátja a helyettesítési feladatokat. 
I.7.2.4. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal. 
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I.7.3. Önálló osztály vezetője által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.7.3.1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti az osztályt, 
a kormánymegbízottól, a főigazgatótól, valamint az igazgatótól kapott utasítás és 
iránymutatás alapján vezeti a szervezeti egység munkáját, és felelős a szervezeti egység 
feladatainak ellátásáért. 

I.7.3.2. Az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a jogszabályban megállapított önálló hatáskörben 
eljárva, vagy a szerv vezetőjének nevében és megbízásából gyakorolja a kiadmányozási 
jogot. 

I.7.3.3. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

I.7.3.4. Jóváhagyásra előkészíti az osztály ügyrendjét és az osztályra vonatkozó belső 
szabályzatokat. 

I.7.3.5. Meghatározza az osztály munkatervét, ellenőrzési tervét. 

I.7.3.6. Szervezi és ellenőrzi az osztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 
szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, és gondoskodik az ügyintézési 
határidők és a hivatali fegyelem betartásáról. 

I.7.3.7. Kézjegyével ellátja az osztály által készített, a kormánymegbízott, a főigazgató által 
kiadmányozandó ügyiratokat. 

I.7.3.8. Előkészíti az osztály kormánytisztviselői tekintetében a feladatleírásokat. 
I.7.3.9. Gyakorolja az osztály kormánytisztviselői tekintetében a kormánymegbízott által a 

közszolgálati szabályzatban átruházott munkáltatói jogokat. 
I.7.3.10. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal. 
 

I.7.3.12. A Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága titkárának feladatai 
 

I.7.3.12.1. A kormánymegbízott, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság  
(a továbbiakban: MVB) elnöke iránymutatásainak megfelelően vezeti a Titkárságot és ellátja 
annak általános képviseletét. 

I.7.3.12.2. Végzi az MVB, továbbá az elnöke részére meghatározott feladatok tervezését, szervezését, 
a döntések előkészítését és azok végrehajtásának koordinációját. 

I.7.3.12.3. Előkészíti az MVB feladat- és pénzügyi tervét. 
I.7.3.12.4. Megszervezi az MVB üléseit, tárgyalásra előkészíti a napirendi pontok előterjesztéseit, 

az ülések időpontjáról megfelelő időben értesíti az MVB tagokat és a meghívottakat, 
részükre a meghívót és az előterjesztéseket megküldi. 

I.7.3.12.5. Gondoskodik az MVB ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, az MVB és az MVB elnöke 
határozatainak írásba foglalásáról, valamint a határozatok érintettekkel való közléséről. 

I.7.3.12.6. Figyelemmel kíséri az MVB és az MVB elnöke határozataiban foglalt feladatainak 
megvalósulását. 

I.7.3.12.7. Előkészíti, naprakészen tartja és megőrzi az MVB alapdokumentumait és intézkedési 
terveit. 

I.7.3.12.8. Gondoskodik az MVB tagjai és azok képviselői nevének, elérhetőségének nyilvántartásáról 
és folyamatos naprakészen tartásáról. 
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I.7.3.12.9. Javaslatot tesz az MVB munkacsoportjainak aktivizálására, koordinálja azok feladat-
végrehajtását. 

I.7.3.12.10. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott eseti, vagy állandó 
jelleggel a feladatkörébe utal. 

I.7.3.12.11. Részt vesz a kormánymegbízotti és a főigazgatói értekezleteken, valamint tagként 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Államigazgatási Kollégium ülésein. 

I.7.3.12.12. A titkárt távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkárhelyettes 

– a kiadmányozási jog kivételével – helyettesíti. 
 

I.7.4. Nem önálló osztály vezetője által ellátott feladatkörök 

 

I.7.4.1. A munkáltatói intézkedésekben foglaltaknak megfelelően ellátja az osztály vezetésével 
kapcsolatos feladatokat. 

I.7.4.2. Vezeti a szervezeti egység munkáját és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért. 
I.7.4.3. Az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a szerv vezetőjének nevében és megbízásából 

gyakorolja a szerv vezetője által részére átruházott kiadmányozási jogot. 
I.7.4.4. Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. 
I.7.4.5. Ellátja a helyettesítési feladatokat. 
I.7.4.6. Segíti a főosztályvezető és a főosztályvezető helyettesítésére kijelölt osztályvezető vezetői 

feladatainak ellátását. 
I.7.4.7. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal. 
 

I.7.5. Járási hivatalvezető által ellátott feladat- és hatáskörök 

 

I.7.5.1. Vezeti a járási hivatalt. 
I.7.5.2. Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat- és hatásköreit és az ezekre vonatkozó kiadmányozási jogot. 
I.7.5.3. Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 
I.7.5.4. Képviseli a járási hivatalt. 
I.7.5.5. Munkáltatói jogot gyakorol a járási hivatal osztályvezetői, kormánytisztviselői és munkavállalói 

felett, a kormánymegbízott egyetértési jogának figyelembevételével. 
I.7.5.6. Gondoskodik a járási hivatal osztályvezetői, kormánytisztviselői és munkavállalói 

feladatleírásának, munkaköri leírásának elkészítéséről és kiadásáról, a szabadságolási és 
helyettesítési rend elkészítéséről.  

I.7.5.7. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
I.7.5.8. Szervezi és ellenőrzi a járási hivatal feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 
I.7.5.9. Gondoskodik a kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről. 
I.7.5.10. Ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 
I.7.5.11. Ellátja a járás illetékességi területén a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
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I.7.6. Járási hivatalvezető-helyettes által ellátott feladatkörök 

 

I.7.6.1. A járási hivatalvezető távolléte, akadályoztatása esetén gyakorolja annak feladat- és 
hatásköreit. 

I.7.6.2. A járási hivatalvezető utasításai alapján látja el feladatait. 
I.7.6.3. Felügyeli és ellenőrzi a járási hivatal szervezeti egységei és a települési ügysegédek munkáját, 

működését. 
I.7.6.4. Ellátja a járási hivatalvezető helyettesítésével kapcsolatos feladatokat, illetve a – Miskolci 

Járási Hivatal kivételével – a járási hivatal meghatározott osztályának osztályvezetői feladatait. 

I.7.6.5. Javaslatot tesz a járási hivatalvezető részére a hatékonyabb munkaszervezés érdekében. 
I.7.6.6. A hivatalvezető rendelkezéseinek megfelelően kiadmányozási jogot gyakorol. 
I.7.6.7. Megszervezi az apparátusi és járási hivatalvezetői értekezleteket, gondoskodik az érintettek 

tájékoztatásáról és emlékeztetők elkészítéséről. 
I.7.6.8. Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait. 
 

I.7.7. A járási hivatal osztályvezetője által ellátott feladatkörök 

 

I.7.7.1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a járási hivatalvezetőtől 
kapott utasítás és iránymutatás alapján – vezeti a járási hivatal meghatározott osztályának 
munkáját, és felelős az osztály feladatainak ellátásáért. 

I.7.7.2. Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben. 

I.7.7.3. A jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetők által meghatározottak szerint 
beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 

I.7.7.4. Ellátja a Kormányhivatalra, járási hivatalokra vonatkozó normatív utasításban meghatározott 
feladatokat. 

I.7.7.5. Gyakorolja a járási hivatalhoz címzett, az általa vezetett osztály feladatkörébe tartozó 
átruházott hatásköröket és a kiadmányozási jogot. 

I.7.7.6. Gondoskodik az általa vezetett osztály kormánytisztviselői és munkavállalói  szabadság-

ütemezéséről és a szabadságon lévő foglalkoztatott helyettesítéséről, 
I.7.7.7. Szervezi és ellenőrzi az általa vezetett osztály feladatainak végrehajtását, biztosítja az 

ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 
I.7.7.8. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
I.7.7.9. A hivatalvezető-helyettesi pozíció betöltetlensége, vagy akadályoztatás esetén az erre kijelölt 

osztályvezető látja el a hivatalvezető-helyettesi feladatokat is. 

 

A teljesítményértékelések elkészítéséről a Kormányhivatal mindenkor hatályos  
Közszolgálati Szabályzatában megjelölt értékelő vezető gondoskodik. 
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I.8. A főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok 
vezetőinek helyettesítési rendje 

 

Szervezeti egység Szervezeti egység 
vezetője 

Helyettes 

Kormánymegbízott kormánymegbízott főigazgató igazgató 

Főigazgató főigazgató igazgató - 

Igazgató 

igazgató 

kormánymegbízott által 
kijelölt vezető feladatkört 

betöltő 
kormánytisztviselő 

- 

1. Kormánymegbízotti 
Kabinet 

kabinetvezető 

a kabinetvezető által 
kijelölt felsőfokú 

végzettségű 
kormánytisztviselő 

- 

2. Főigazgatói Titkárság 
Főigazgatói 

Titkárság vezetője 

osztályvezető által 
kijelölt felsőfokú 

végzettségű 
kormánytisztviselő 

- 

3. Védelmi Bizottság 
Titkársága 

titkár 
titkárhelyettes - 

4. Belső Ellenőrzési Osztály osztályvezető 
osztályvezető által 

kijelölt belső ellenőr 
- 

5. Állami Főépítész Iroda állami főépítész 

állami főépítész által 
kijelölt felsőfokú 

végzettségű 
kormánytisztviselő 

- 

6. Agrár- és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztály 

főosztályvezető 
főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezető  

főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezető 

6.1. Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Normatív 

Támogatások 
Kérelemkezelési Osztálya 

osztályvezető 

osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

6.2. Vidékfejlesztési 
Beruházások 

Kérelemkezelési Osztálya 

osztályvezető 

osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző  

osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

6.3. Helyszíni Ellenőrzési 
Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző  

osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

7. Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és 

Mérésügyi Főosztály 

főosztályvezető 

főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezető 

- 

7.1. Bányászati Osztály osztályvezető 
főosztályvezető  főosztályvezető által 

kijelölt osztályvezető 

7.2. Közlekedési Osztály osztályvezető 
főosztályvezető főosztályvezető által 

kijelölt osztályvezető 

7.3. Útügyi Osztály osztályvezető főosztályvezető főosztályvezető által 
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kijelölt osztályvezető 

7.4. Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Osztály 

osztályvezető 
főosztályvezető főosztályvezető által 

kijelölt osztályvezető 

8. Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

főosztályvezető 

osztályvezető a 
feladatkört ellátó osztály 

vonatkozásában 

- 

8.1. Építésügyi Osztály 1. osztályvezető 

főosztályvezető főosztályvezető által 
kijelölt építésügyi 
szakügyintéző- 

8.2. Építésügyi Osztály 2. osztályvezető 

főosztályvezető  főosztályvezető által 
kijelölt építésügyi 

szakügyintéző 

8.3. Építésügyi Osztály 3. osztályvezető 

főosztályvezető  főosztályvezető által 
kijelölt építésügyi 

szakügyintéző 

8.4. Örökségvédelmi Osztály osztályvezető 

főosztályvezető  főosztályvezető által 
kijelölt 

örökségvédelmi 

szakügyintéző 

9. Népegészségügyi 
Főosztály 

főosztályvezető 
Laboratóriumi Osztály 

osztályvezetője 

Közegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

osztályvezetője 

9.1. Közegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

osztályvezető 
főosztályvezető által 

kijelölt ügyintéző 
- 

9.2. Laboratóriumi Osztály osztályvezető 
főosztályvezető által 

kijelölt ügyintéző 
- 

10. Földhivatali Főosztály főosztályvezető 
Földhivatali Osztály 1. 

osztályvezetője 
- 

10.1. Földhivatali Osztály 1. osztályvezető 
osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

- 

10.2. Földhivatali Osztály 2. osztályvezető 
osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

- 

10.3. Földhivatali Osztály 3. osztályvezető 
osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

- 

10.4. Földhivatali Osztály 4. osztályvezető 
osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

- 

10.5. Földhivatali Osztály 5. osztályvezető 
osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

- 

10.6. Földhivatali Osztály 6. osztályvezető 
osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

- 

10.7. Földhivatali Osztály 7. osztályvezető 
osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

- 

10.8. Földhivatali Osztály 8. osztályvezető 
osztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

- 

10.9. Földhivatali Osztály 9. osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 
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10.10. Földhivatali Osztály 10. osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 

11. Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

főosztályvezető 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Szakértői Osztály 

vezetője 

Környezetvédelmi 
Hatósági és Komplex 

Engedélyezési Osztály 
vezetője 

11.1. Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Szakértői Osztály 

osztályvezető 

osztályvezető által kijelölt 
szakterületi 

kormánytisztviselő 

- 

11.2. Környezetvédelmi 
Hatósági és Komplex 

Engedélyezési Osztály 

osztályvezető 

osztályvezető által kijelölt 
szakterületi 

kormánytisztviselő 

- 

11.3. Hulladékgazdálkodási 
Osztály 

osztályvezető 

osztályvezető által kijelölt 
szakterületi 

kormánytisztviselő 

- 

12. Agrárügyi Főosztály főosztályvezető 

főosztályvezető 
helyettesítésére kijelölt 

osztályvezető 

- 

12.1. Erdészeti Osztály osztályvezető 

osztályvezető által kijelölt 
felsőfokú végzettségű 

kormánytisztviselő 

- 

12.2. Növény-és Talajvédelmi 
Osztály 

osztályvezető 

osztályvezető által kijelölt 
felsőfokú végzettségű 

kormánytisztviselő 

- 

12.3. Földművelésügyi 
Osztály 

osztályvezető 

osztályvezető által kijelölt 
felsőfokú végzettségű 

kormánytisztviselő 

- 

12.4. Élelmiszerlánc-

biztonsági és 
Állategészségügyi 

Osztály 

osztályvezető 

osztályvezető által kijelölt 
felsőfokú végzettségű 

kormánytisztviselő 

- 

13. Informatikai Főosztály főosztályvezető 
főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezető 

- 

13.1. Informatikai Fejlesztési 
Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 

13.2. Informatikai 

Üzemeltetési Osztály 
osztályvezető 

osztályvezető által kijelölt 
ügyintéző  

- 

13.3. Üzemeltetési Osztály osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 
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14. Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 

Főosztály 

főosztályvezető 
Nyugdíjbiztosítási Osztály 

2. osztályvezetője 

főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezető 

14.1. Családtámogatási 
Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

kormánytisztviselő 

osztályvezető által 
kijelölt 

kormánytisztviselő 

14.2. Társadalombiztosítási 
Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

kormánytisztviselő 

osztályvezető által 
kijelölt 

kormánytisztviselő 

14.3. Nyugdíjbiztosítási 
Osztály 1. 

osztályvezető osztályvezető 

osztályvezető által 
kijelölt 

kormánytisztviselő 

14.4. Nyugdíjbiztosítási 
Osztály 2. 

osztályvezető osztályvezető 

osztályvezető által 
kijelölt 

kormánytisztviselő 

14.5. Egészségbiztosítási 
Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

kormánytisztviselő 

osztályvezető által 
kijelölt 

kormánytisztviselő 

14.6. Jogi, Megtérítési és 
Méltányossági Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

kormánytisztviselő 

osztályvezető által 
kijelölt 

kormánytisztviselő 

14.7. Rehabilitációs Szakértői 
Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

kormánytisztviselő 

osztályvezető által 
kijelölt 

kormánytisztviselő 

15. Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztály 

főosztályvezető 

főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezetők az 
adott osztály tekintetében 

főosztályvezető által 
kijelölt ügyintézők az 

adott osztály 
tekintetében 

15.1. Közfoglalkoztatási 
Osztály 

osztályvezető 
főosztályvezető által 

kijelölt ügyintézők 
- 

15.2. Munkaerő-piaci Osztály osztályvezető 

főosztályvezető által 
kijelölt ügyintézők, 
projektek vezetői 

- 

15.3. Alapkezelő Osztály osztályvezető 
főosztályvezető által 

kijelölt ügyintézők 
- 

15.4. Munkaügyi és 
Munkavédelmi Osztály 

osztályvezető 
főosztályvezető által 

kijelölt ügyintézők 
- 

16. Hatósági Főosztály főosztályvezető 
Hatósági és Oktatási 

Osztály vezetője 
- 

16.1. Hatósági és Oktatási 
Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző  
- 

16.2. Pártfogó Felügyelői és 

Igazságügyi Osztály 
osztályvezető 

osztályvezető által kijelölt 
ügyintéző 

- 
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16.3. Szociális és Gyámügyi 
Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 

16.4. Törvényességi 
Felügyeleti Osztály 

osztályvezető főosztályvezető - 

16.5. Fogyasztóvédelmi 
Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 

17. Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztály 

főosztályvezető 
főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezető 

- 

17.1. Pénzügyi Osztály osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 

17.2. Támogatási és 
Bérgazdálkodási Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 

17.3. Számviteli Osztály osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 

17.4. Projekt Osztály osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 

18. Jogi, Humánpolitikai és 
Koordinációs Főosztály 

főosztályvezető 
főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezető 

főosztályvezető által 
kijelölt osztályvezető 

18.1. Jogi és Perképviseleti 
Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 

főosztályvezető által 
kijelölt ügyintéző 

18.2. Koordinációs, Szervezési 
és Iratkezelési Osztály 

osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 

főosztályvezető által 
kijelölt ügyintéző  

18.3. Humánpolitikai Osztály osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 

főosztályvezető által 
kijelölt ügyintéző  

19. Járási Hivatal hivatalvezető 
hivatalvezető-helyettes, 

illetve kijelölt osztályvezető 

hivatalvezető által 
kijelölt osztályvezető 

19.1. Járási Hivatal Osztálya osztályvezető 
osztályvezető által kijelölt 

ügyintéző 
- 

 

I.9. A főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok 
Kormányhivatalon belüli és kívüli kapcsolattartásának módja, szabályai 

 

I.9.1. A Kormányhivatalon belüli kapcsolattartás rendje 

 

I.9.1.1. A Kormányhivatal főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységének vezetője 
kapcsolatot tart a főosztály, önálló osztály vezetőjével, illetve a járási hivatal vezetőjével. 

 

I.9.1.2. A Kormányhivatal főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységei a járási hivatalok 
osztályai részére küldött megkereséseket a járási hivatalvezető útján továbbítják. 
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I.9.1.3. A megkeresések iktatása a tárgykör szerint illetékes szervezeti egységnél történik. 
A megkeresésekre történő válaszadás (fő)osztályvezetői láttamozást követően, a járási 
hivatalokban a hivatalvezető útján történik. 

 

I.9.1.4. A Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága tekintetében a titkárság közvetlen kapcsolatot 
tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval, a Kormányhivatal 
főosztályvezetőivel, valamint az önálló jogállású osztályok vezetőivel, illetve a járási 
hivatalvezetőkkel. 

 

I.9.2. A Kormányhivatalon kívüli kapcsolattartás rendje 

 

I.9.2.1. A Kormányhivatal főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységeinek vezetői 
kapcsolatot tartanak a funkcionális, szakmai irányítást ellátó minisztériumok 
főosztályvezetőivel, munkatársaival, a főosztály, osztály tevékenységéhez kapcsolódó 
szakterületen más kormányhivatal szervezeti egységeivel, továbbá a helyi önkormányzati 
hivatalok vezetőivel, területi államigazgatási szervekkel, hatóságokkal, valamint a megye 
társadalmi és gazdasági életének szereplőivel (például egyház, egyéb karitatív és társadalmi 
szervezetek). 

 

I.9.2.2. A Kormányhivatal Védelmi Bizottság Titkársága tekintetében a titkár feladatkörének ellátása 
során szóban és írásban kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium 
szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival, a minisztériumok és más központi 
államigazgatási szervek szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival,  
a helyi önkormányzatok és szerveik vezetőivel, a megyei államigazgatási kollégium tagjaival,  
a társadalmi szervezetek, egyesületek országos és megyei szintű szervezeteinek vezetőivel, 
munkatársaival. Részükre igény esetén szakmai segítséget, tájékoztatást nyújt. 
A titkárság feladatkörében a titkár önállóan intézkedhet, indokolt esetben a kormánymegbízott 
előzetes véleménye, illetve ha az előzetes vélemény beszerzésére nincs lehetőség, utólagos 
tájékoztatása mellett. 

 

I.9.2.3. A járási hivatalvezető, valamint a hivatalvezető-helyettes a hivatalvezető egyidejű tájékoztatása 
mellett közvetlenül kapcsolatot tart az illetékességi területen működő önkormányzatok 
vezetőivel, más hatóságok képviselőivel. 

 

I.9.2.4. A szakmai irányító szervektől, minisztériumoktól érkező megkeresés esetén azt a járási 
hivatalvezető a tárgykör szerint illetékes szervezeti egységhez továbbítja. Ezen szervektől 
közvetlenül a járási hivatal osztályához érkezett megkeresésről az osztály vezetője tájékoztatja 
a hivatalvezetőt. A megkeresésekre történő válaszadás osztályvezetői láttamozást követően  
a hivatalvezető útján történik. 

 

I.9.3. Egyes konkrét feladatok megoldásával összefüggésben az ügyintézők közvetlenül teremthetnek 
kapcsolatot az I.9.1. és I.9.2. pontokban meghatározott szerveknek az érintett területet ellátó  
nem vezető beosztású munkatársaival, a szervezeti egység vezetőjének külön felhatalmazása 
alapján vezető tisztviselőivel. 
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I.10. Együttműködési kötelezettség 

 

I.10.1. A Kormányhivatal valamennyi kormánytisztviselője és munkavállalója köteles a kormányhivatali 
feladatok végrehajtásában egymással együttműködni. 

 

I.10.2. A több szakterület szoros együttműködését igénylő feladat elvégzése érdekében a 
feladatkörükben érintett vezetők és a tárgykör szerint illetékes ügyintézők hatékony 
együttműködésével megvalósuló csoportos munkavégzés szervezhető. 

 

I.10.3. A szervezeti egységek közötti együttműködés kialakításáért a szervezeti egységek vezetői a 
felelősek. 

 

I.10.4. Az egyeztetésért, illetve azért, hogy a feladat ellátásában a többi érintett szervezeti egység 
álláspontja összehangoltan érvényesüljön, az a szervezeti egység a felelős, amelynek az ügy 
intézése a feladatkörébe tartozik, vagy akit erre a kormánymegbízott kijelölt. 

 

I.10.5. A Kormányhivatal szervezeti egységei a hatósági feladatellátás során felmerülő szakkérdés 
vizsgálatában kötelesek együttműködni egymással. 

 

I.11. A kiadmányozásra vonatkozó rendelkezéseket egységesen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal kiadmányozási rendjéről szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza. 

 

I.12. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 
megvalósításával kapcsolatos feladatokat a munkáltató határozza meg. Ezen tevékenység 
ellátásában résztvevő szervezeti egységek részletes feladatait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal vezetőjének mindenkor hatályos, a munkavédelemről szóló utasítása tartalmazza. 
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II. 

A szervezeti egységekkel kapcsolatos általános rendelkezések 

 

Jelen Ügyrend II. melléklete a főosztály, önálló osztály jogállású szervezeti egységek, valamint a járási 
hivatalok ügyrendjére vonatozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

II.1 Kormánymegbízotti Kabinet 
II.2 Főigazgatói Titkárság 

II.3 Védelmi Bizottság Titkársága 

II.4 Belső Ellenőrzési Osztály 

II.5 Állami Főépítészi Iroda 

II.6 Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

II.7 Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 

II.8 Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

II.9 Népegészségügyi Főosztály 

II.10 Földhivatali Főosztály 

II.11 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

II.12 Agrárügyi Főosztály 

II.13 Informatikai Főosztály 

II.14 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

II.15 Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

II.16 Hatósági Főosztály 

II.17 Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

II.18 Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

II.19 Cigándi Járási Hivatal 
II.20 Edelényi Járási Hivatal 
II.21 Encsi Járási Hivatal 
II.22 Gönci Járási Hivatal 
II.23 Kazincbarcikai Járási Hivatal 
II.24 Mezőcsáti Járási Hivatal 
II.25 Mezőkövesdi Járási Hivatal 
II.26 Miskolci Járási Hivatal 
II.27 Ózdi Járási Hivatal 
II.28 Putnoki Járási Hivatal 
II.29 Sárospataki Járási Hivatal 
II.30 Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 
II.31 Szerencsi Járási Hivatal 
II.32 Szikszói Járási Hivatal 
II.33 Tiszaújvárosi Járási Hivatal 
II.34 Tokaji Járási Hivatal 
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II. 1. melléklet  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinetjének Ügyrendje 

 

1. A Kormánymegbízotti Kabinet felépítése, működése 

 

A Kormánymegbízotti Kabinet a Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott közvetlen irányítása alatt 
álló önálló szervezeti egység, amely további formális szervezeti egységekre nem tagozódik.  
A Kormánymegbízotti Kabinet vezetését a kabinetvezető látja el. 
 

A Kormánymegbízotti Kabinet feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló  
2018. évi CXXV. törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási  
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen 

Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az 
irányadóak. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
kabinetvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a kabinetvezető és valamennyi a 
Kormánymegbízotti Kabinet személyi állományába tartozó kormánytisztviselő. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza.  

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a kabinetvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén 
a kabinetvezető által kijelölt felsőfokú végzettségű kormánytisztviselő engedélyével lehet. Az 

engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és 
a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével 
megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Kormánymegbízotti Kabinetnél foglalkoztatottak tekintetében a 
kabinetvezető feladata, mely az erre rendszeresített nyomtatványon történik. 
 

A kabinetvezető, illetve távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott 
kormánytisztviselő egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre, több 
önálló szervezeti egység kormánytisztviselőjének részvételével. A munkacsoport önálló szervezeti 
egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az 
erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, 
valamint a munkacsoport tagjait a kabinetvezető jelöli ki.  
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2. A Kormánymegbízotti Kabinet és vezetője feladatkörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása (munkafolyamatok leírása) 

 

- irányítja és ellenőrzi a Kormánymegbízotti Kabinet személyi állományába tartozó 
kormánytisztviselők munkáját, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési 
határidők betartását; 

- meghatározza a Kormánymegbízotti Kabinet intézményi munkatervét; 
- jóváhagyásra előkészíti a Kormánymegbízotti Kabinet ügyrendjét; 
- meghatározza a Kormánymegbízotti Kabinet munkatársainak feladatait a napi munkavégzés 

koordinációja tekintetében; 

- ellátja a Kormánymegbízotti Kabinet iratanyagaival kapcsolatos iktatás, ügyiratkezelés 
felügyeletét, az iratok irattárba helyezése kizárólag az ellenőrzését követően történhet meg; 

- részt vesz a kormánymegbízott munkáltatói döntéseinek előkészítésében, gondoskodik a 

munkafegyelem betartásáról; 
- részt vesz  a kormányhivatali szervezeti kultúra formálásában; 
- javaslatot tesz a Kormánymegbízotti Kabinet működését érintő szervezeti és munkaügyi 

döntések meghozatalára;  
- kezdeményezi a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét; 
- a Kormányhivatal több szervezeti egységét érintő feladatellátás esetén biztosítja a hatékony és 

szakszerű együttműködést; 
- beszámol a kormánymegbízottnak, értékeli a szakmai munkát a Kormánymegbízotti Kabinetet 

érintő területeken; 

- feladatainak ellátásához döntési és javaslattételi jog illeti meg a Kormányhivatalt és a 
Kormánymegbízotti Kabinetet érintő rendezvények vonatkozásában;  

- ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal; 
- kapcsolatot tart a minisztériumokkal és azok szervezeti egységeivel; 
- a kormánymegbízott megbízása esetén ellátja a Kormányhivatal képviseletét a megye 

társadalmi-gazdasági fórumain; 
- a kormánymegbízott megbízásából összehívja és megszervezi a kormánymegbízotti 

értekezletet; 
- részt vesz a Kormányhivatal vezetői értekezletein; 

- kapcsolatot tart a Kormányhivatal önálló szervezeti egységeivel, adatokat, háttéranyagokat 
kérhet tőlük; 

- a kijelölt integritás tanácsadó közreműködésével elősegíti és koordinálja a kormánymegbízottnak 

az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 
fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben meghatározott feladatainak 

ellátását. 
 

3. Kormánymegbízotti Kabinet kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

- elősegítik a kormánymegbízotti kommunikáció napi működését; 
- részt vesznek a kormánymegbízott személyét érintő sajtóesemények megszervezésében, 

lebonyolításában, értékelésében; 
- felelősek a kormánymegbízott lakossági kapcsolattartásáért; 
- előkészítik a kormánymegbízott bel- és külföldi programjait és irányítják azok megszervezését; 
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- segítik a civil szféra és a Kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást; 
- a kormánymegbízott által meghatározott esetekben közreműködnek a Kormányhivatalt érintő 

panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában; 
- tájékoztatják a nyilvánosságot a közérdeklődésekre számot tartó ügyekről, helyzetekről; 
- koordinálják a kormánymegbízott programjait, szükség szerint részt vesznek a Kormányhivatal 

programjainak lebonyolításában; 
- háttéranyagot készítenek a kormánymegbízott programjaihoz, amelyekhez információkat 

kérhetnek a Kormányhivatal érintett szervezeti egységeitől; 
- megszervezik a kormánymegbízotti értekezletet, amelyről emlékeztetőt készítenek; 
- koordinálják a Kormányhivatal külföldi kapcsolatait, és ellátják a nemzetközi kapcsolatainak 

kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat; 
- koordinálják a Kormánymegbízott hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatos 

döntés-előkészítési és adminisztrációs feladatokat; 
- koordinálják az egyes beszerzési,- és közbeszerzési feladatok kezdeményezésével 

kapcsolatban a Kormánymegbízott folyamatos tájékoztatását; 
- a jogtanácsos véleményezi a Projekt Osztály feladatkörébe tartozó szerződéseket, továbbá 

ellátja ezen szerződésekkel kapcsolatos jogtanácsosi feladatokat. 
 

4.  Az integritás tanácsadó feladatköre 

 

- gondoskodik a belső kontrollrendszer vonatkozásában a kontrollkörnyezet kialakításának és az 
integrált kockázatkezelésnek a koordinációjáról, valamint a hivatali szervezet vezetője általi 
meghatalmazása esetén ellátja a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós 
kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat; 

- évente december 31. napjáig felméri a Kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és 
korrupciós kockázatokat, a felmérés alapján a tárgyévet követő év január 15. napjáig elkészíti a 
Kormányhivatal éves integrált kockázatkezelési intézkedési tervét, valamint a tárgyévet követő 
év január 31. napjáig elkészíti ezen intézkedési terv végrehajtásáról szóló nyilvános 
integritásjelentést; 

- javaslatot tesz a Kormányhivatal hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzéseinek 
megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában; 

- a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást ad a hivatali szervezet 
vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben; 

- vizsgálóbiztosi feladatokat láthat el olyan etikai, illetve fegyelmi eljárásban, ahol az eljárás alá 
vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, hivatali helyzettel történő visszaélés, 
vagy az érintett befolyásolása merül fel és a munkáltatói jogkört a kormánymegbízott közvetlenül 
gyakorolja. 

 

5. Az adatvédelmi tisztviselő feladatköre 

 

- közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, 
valamint az érintettek jogainak biztosításában; 

- koordinálja az adatvédelmi felelősök tevékenységét; ellenőrzi az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre 
vonatkozó más jogszabályok, valamint a Kormányhivatal mindenkori hatályos adatvédelmi 
szabályzata rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását; 

- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról; 
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- vezeti az egységes belső adatvédelmi nyilvántartást, valamint elkészíti és megküldi az éves 
jelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számára; 

- koordinálja és ellenőrzi a közérdekű adatok közzétételét a Kormányhivatal honlapján. 
 

6. A Kormánymegbízotti Kabinet kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A Kormánymegbízotti Kabinet ügyintézőjét, munkavállalóját a kabinetvezető által kijelölt 
kormánytisztviselő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítési rendjét a kormánytisztviselők esetében 
a feladatleírások, a munkavállalók tekintetében a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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II. 2. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Főigazgatói Titkárságának Ügyrendje 

 

1. A Főigazgatói Titkárság felépítése, működése 

 

A Főigazgató Titkárság vezetését az osztályvezető látja el. A főigazgató mellett 2 fő, az igazgató 
mellett 1 fő lát el titkársági feladatokat. A Főigazgatói Titkárság működésében 2 fő jogi referens látja 
el a feladatokat.  

 

2. A Főigazgatói Titkárság feladatköre 

 

A Főigazgatói Titkárság feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és a Főigazgatói 
Titkárság személyi állományába tartozó valamennyi kormánytisztviselő. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén az osztályvezető által megjelölt kormánytisztviselő engedélyével lehet. 
Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás 
és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével 
megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése az osztályvezető feladata, mely az erre rendszeresített nyomtatványon 
történik. 
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3. A Főigazgató Titkárság és vezetője feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 

 

- együttműködik a szervezeti egységek titkárságaival; 
- irányítja a főigazgató, igazgató protokoll feladatait, közreműködik a vendégek fogadásában; 
- koordinálja a főigazgató, igazgató személye körüli teendőket, így különösen intézi a főigazgató, 

igazgató személyes levelezését, továbbá koordinálja a főigazgató, igazgató programjaihoz 
szükséges beszédek, előadások anyagának előkészítését, irányítja a főigazgató, igazgató 
belföldi, külföldi programjainak szervezését; 

- a főigazgató, igazgató mindennapi adminisztrációs munkáját segíti teljes körűen; 
- koordinálja a Kormányhivatalhoz érkezett panaszok, közérdekű bejelentések ügyintézését; 
- reprezentációs feladatokat lát el, többek között a vendéglátás előszítésében vesz részt a 

rendezvények, események, tárgyalások alkalmával. 
 

4. Főigazgatói Titkárság kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

- ellátják a főigazgatóhoz, igazgatóhoz érkező iratok ügyviteli feladatait, gondoskodnak azok 
kiadmányozásra való előkészítéséről; 

- ellátják a főigazgató, igazgató személye körüli teendőket, így különösen intézik a főigazgató, 
igazgató személyes levelezését, a főigazgató, igazgató programjaihoz szükséges beszédek, 
előadások anyagának előkészítését; 

- segítik a főigazgató, igazgató programjait, szükség szerint részt vesznek a Kormányhivatal 
programjainak lebonyolításában; 

- megszervezik a főigazgatói értekezletet, amelyről emlékeztetőt készítenek; 
- részt vesznek a Kormányhivatalhoz érkezett panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában; 

- kapcsolatot tartanak a Kormányhivatal önálló szervezeti egységeivel, tájékozódnak az ott folyó 
munkáról, adatokat, háttéranyagokat kérhetnek tőlük; 

- elemzéseket, statisztikákat, tájékoztatókat készítenek a Kormányhivatal működésével 
kapcsolatban; 

- tevékenységük során segítik a főigazgatót abban, hogy részt vegyen a Kormányhivatal 
munkájának összehangolásában, a Kormányhivatal feladat- és hatáskörében a koncepcionális 
elképzelések kialakításában, ezek megvalósítását szolgáló tevékenységek megalapozásában; 

- figyelemmel kísérik a kiadott feladatok végrehajtását, és közreműködnek a feladatok 
teljesítésének ellenőrzésében. 

 

5. A Főigazgatói Titkárság kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje 

 

A Főigazgatói Titkárság ügyintézőjét az osztályvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti. A 
helyettesítés rendjét a feladatleírások tartalmazzák. 
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II. 3. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Védelmi Bizottság Titkárságának Ügyrendje 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020.  

(II. 28.) MvM utasítás Mellékletének (a továbbiakban: SzMSz) 2. § (6) bekezdés b) pontja, a 31. § (3) 
bekezdése, valamint az 59. §-a alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság 
Titkárságának Ügyrendjét az alábbiak szerint állapítom meg: 
 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1. Az Ügyrend hatálya 

 

Az Ügyrend hatálya a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság Titkárság (a továbbiakban: 
Titkárság) teljes állományára terjed ki.  

 

2. A Titkárság hivatalos megnevezése, címe, elérhetősége 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság Titkársága  
Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Levelezési címe: 3501 Miskolc Pf.: 367. 

E-mail: vedelem@borsod.gov.hu 

Telefon: 46/322-455 

Fax: 46/321-707 

 

II. 

A Titkárság jogállása és a képviselet 
 

A Titkárság a kormánymegbízott – mint MVB elnök – közvetlen alárendeltségében működő önálló 
osztály jogállású szervezeti egység, amely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Titkárság 
belső szervezeti egységekre nem tagozódik. 
 

Rendeltetése a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, az SzMSz-ben, valamint a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB) SzMSz-ében meghatározott, 
az MVB elnökének jogszabályban meghatározott megyei szintű honvédelmi, katasztrófavédelmi 
feladatok ellátása, továbbá az MVB, valamint az MVB elnökének hatáskörébe tartozó védelmi igazgatási 
feladatok döntés-előkészítése, döntések végrehajtásának koordinálása. 
 

 

  

mailto:vedelem@borsod.gov.hu
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III. 

A Titkárság szervezeti felépítése 

 

A Titkárság létszáma 4 fő: 
 

a) 1 fő titkár, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hivatásos állományából; 
b) 1 fő titkárhelyettes, a katasztrófavédelem hivatásos állományából; 
c) 2 fő titkársági ügyintéző. 

 

IV.  

A Titkárság működési rendje 

 

A Titkárság működési rendjére a vonatkozó jogszabályok, az SzMSz, jelen Ügyrend és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A Titkárságot a kormánymegbízott – mint MVB elnök – közvetlenül irányítja. A Miniszterelnökség a 
Titkárság feletti funkcionális irányítást a kormánymegbízott tevékenysége feletti irányítási jogkörében 
gyakorolja. 

 

A Titkárság szakirányítását kizárólag szakmai feladatok terén közvetlenül, a kormánymegbízott egyidejű 
tájékoztatása mellett, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, illetve a honvédelemért felelős 
miniszter is gyakorolja. A szakmai irányítás keretében az illetékes minisztériumok a Titkársághoz 
delegált, másik tárcához tartozó szakember számára a kormánymegbízott útján határozhatnak meg 
szakmai feladatot.  

 

A Titkárság munkatársainak feladatait az Ügyrendben foglaltakon túl a feladatleírások szabályozzák.  

A feladatleírások a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazzák az ellátandó feladatok 

jellegét, a tevékenységi kört, a feladatkört betöltő alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának megjelölését, a feladatkörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés 
rendjét. 
 

A MH állományába tartozó hivatásos katona munkaköri leírását a kormánymegbízott egyetértésével a 
HM Védelmi Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: HM VIF) készíti. 
 

A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának munkaköri leírását a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság igazgatójának egyetértésével a kormánymegbízott készíti. 
 

Szakmai irányítási kapcsolatok: 
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A Titkárság munkatársai a Titkárság feladat- valamint hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen ellátni, feladatukat ilyen módon 
elvégezni.  
 

V. 

Munkáltatói jogok gyakorlása 

 

A titkár és titkárhelyettes irányában a munkáltatói jogokat a szakirányítást végző minisztérium kijelölt 
szervének vezetője gyakorolja az alábbiak szerint: 
 

a) a titkár esetében a HM VIF főosztályvezetője; 
b) a titkárhelyettes esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a szolgálati 

jogviszonnyal összefüggő munkáltatói jogokat, a kormánymegbízott az egyéb munkáltatói jogokat; 
c) a titkársági ügyintéző esetében a munkáltatói jogkört a kormánymegbízott gyakorolja. 

 

VI. 

Feladat- és hatáskörök szervezeti egységen belüli megoszlása (munkafolyamatok leírása) 
 

1. A Titkárság részére megállapított feladat- és hatáskörök az alábbiak: 
 

a) ellátja az MVB ügykezelési és adminisztrációs feladatait; 
b) folyamatosan kapcsolatot tart a szomszédos megyei védelmi bizottságokkal, a védelmi 

felkészítésben résztvevő és együttműködő szervek vezetőivel, a nemzetközi (határ menti) 
együttműködésben érintett védelmi igazgatási szervekkel; 

c) véleményezéseket, jelentéseket és előterjesztéseket készít elő az MVB elnöke által meghatározott 
témákban; 

d) előkészíti a honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészülés, továbbá a különleges jogrend 
időszakaiban az MVB, valamint az MVB elnökének döntéseit; 

e) ellenőrzi az MVB hatáskörébe tartozó hadkiegészítési, gazdaságmozgósítási feladatok 
végrehajtását; 

f) gondoskodik az elrendelt ügyeleti szolgálat ellátásáról, és biztosítja a folyamatos működés 
feltételeit; 

g) tervezi az MVB, valamint az MVB illetékességi területén a helyi és települési védelmi igazgatási és 
a honvédelemben közreműködő szervek felkészítését, továbbképzését; 

h) koordinálja a védelmi felkészítésbe bevont megyei szintű szervek és szervezetek tevékenységét, 
valamint a területi szintű védelmi igazgatási döntések előkészítését és végrehajtását; 

i) előkészíti az MVB üléseit, gondoskodik az ülések SZMSZ szerinti lebonyolításáról; 
j) előkészíti az MVB ellenőrzéseit, részt vesz azok végrehajtásában; 
k) előkészíti, szervezi, koordinálja az MVB elnökének protokolláris feladatait; 
l) az MVB működését érintő beszerzési tevékenységek előkészítésében részt vesz; 
m) az MVB döntésének megfelelően közreműködik a helyi védelmi bizottságok (a továbbiakban: 

HVB) felügyeletével kapcsolatos feladatok végrehajtásában; 
n) feldolgozza a védelmi igazgatás helyi szintjeiről érkező információkat, előkészíti a szükséges 

elnöki döntéseket, az országos információs rendszer részére a meghatározott adatokat továbbítja; 
o) folyamatos szakmai kapcsolatot tart a védelmi igazgatás központi szakmai irányító szerveivel; 
p) rendszeresen kapcsolatot tart a HVB-ok elnökeivel és titkáraival. 
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2. A titkár feladatai: 
 

a) a kormánymegbízott, mint az MVB elnöke iránymutatásainak megfelelően vezeti a Titkárságot és 
ellátja annak általános képviseletét; 

b) végzi az MVB, továbbá annak elnöke részére meghatározott feladatok tervezését, szervezését, a 
döntések előkészítését és végrehajtásának koordinációját; 

c) előkészíti az MVB feladat- és pénzügyi tervét; 
d) megszervezi az MVB üléseit, tárgyalásra előkészíti a napirendi pontok előterjesztéseit, az ülések 

időpontjáról megfelelő időben értesíti az MVB tagokat és a meghívottakat, számukra a meghívót 
és az előterjesztéseket megküldi; 

e) gondoskodik az MVB ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, az MVB és az MVB elnöke 
határozatainak írásba foglalásáról, valamint a határozatok érintettekkel való közléséről; 

f) figyelemmel kíséri az MVB és az MVB elnöke határozataiban foglalt feladatainak megvalósulását; 
g) összefoglalót készít az MVB soron következő ülésére a két ülés közötti időszakban végrehajtott 

feladatokról vagy annak esetleges akadályairól; 
h) előkészíti, naprakészen tartja és megőrzi az MVB alapdokumentumait és intézkedési terveit; 
i) gondoskodik az MVB tagjai és azok képviselői nevének, elérhetőségének nyilvántartásáról és 

folyamatos naprakészen tartásáról; 
j) javaslatot tesz az MVB munkacsoportjainak összetételére és aktivizálására, gondoskodik 

időszakonkénti felkészítésükről, valamint koordinálja azok feladat-végrehajtását; 
k) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott eseti, vagy állandó jelleggel 

hatáskörébe utal; 
l) részt vesz a kormánymegbízotti és a főigazgatói értekezleteken; 
m) elkészíti a Titkárság Ügyrendjét; 
n) megszervezi a Titkárság munkatársainak feladatait; 
o) gyakorolja a Titkársághoz, titkárhoz a kormánymegbízott által átruházott hatásköröket; 
p) biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, szervezi és 

ellenőrzi a Titkárság feladatainak végrehajtását; 
q) javaslatot tesz a MVB elnöknek az MVB Titkársága munkatársait érintően, valamint a védelmi 

igazgatás más területein dolgozók elismerésre történő felterjesztésre; 
r) tevékenysége során együttműködik a Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetőivel; 
s) a Titkárság részére biztosított anyagi-technikai eszközök igénybevételével 0/24/365 időtartamban 

rendelkezésre áll, készen a várható és váratlan feladatok végrehajtására. 
 

3. A titkárhelyettes feladatai: 
 

a) a titkárhelyettes a titkár irányítása mellett végzi munkáját; 
b) támogatja a titkárt a Titkárság vezetésében, a feladatok ellátásának megszervezésében, 

ellenőrzésében; 
c) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a kormánymegbízott, illetve a titkár eseti, vagy állandó 

jelleggel hatáskörébe utal. 
 

A titkár és titkárhelyettes egyaránt részt vesz a honvédelmi, valamint a katasztrófavédelmi 
felkészítéseken. 
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4. Titkársági ügyintéző feladatai: 
 

a) részt vesz az MVB üléseinek megszervezésében, munkaterületéhez kapcsolódóan közreműködik 
a bizottsági ülésekhez kapcsolódó előterjesztések határozat-tervezetek előkészítésében, a titkár 
útmutatásai alapján; 

b) közreműködik az MVB tagjai és az MVB munkacsoport tagok riasztási adatainak naprakészen 
tartásában; 

c) közreműködik az MVB és a Titkárság rendezvényeinek technikai előkészítésében, 
lebonyolításában; 

d) végrehajtja a munkaterületéhez kapcsolódóan – a védelmi igazgatás területéhez tartozó – 

adattárak feltöltését, naprakészen tartását, az ehhez szükséges dokumentumok bekérését és 
feldolgozását; 

e) felelős az iratoknak a Kormányhivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatában meghatározott módon 
történő kezeléséért; 

f) végzi az MVB és a Titkárság működésével összefüggő adminisztrációs ügyintézői és ügykezelői 
feladatokat; 

g) továbbítja a címzetteknek az MVB, illetve az MVB elnök határozatait, rendelkezéseit; 
h) vezeti és elkészíti az MVB ülések jegyzőkönyveit; 
i) ellátja az elnök, vagy a titkár által meghatározott egyéb feladatokat. 

 

5. A Titkárság állományának általános feladatai: 
 

a) a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Titkárság állandó és 
időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, munkaköri feladatainak az ellátásárért, 

b) munkáját a jogszabályokban meghatározottak szerint, valamint a titkár utasításai alapján 
szakszerűen köteles ellátni, 

c) köteles a tudomására jutott hivatalos információt a titkárhoz eljuttatni, indokolt esetben hivatalból 
eljárást kezdeményezni, 

d) alapvető kötelessége alkalmazni a munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket, 
folyamatosan fejleszteni azokat, 

e) naprakészen tájékozódni a Kormányhivatalt, illetve a munkakörét érintő jogszabályokról, 
megismerni azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozni a vonatkozó jogirodalmat, 
tájékoztatókat, törekedni az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakítására, 

f) közreműködni a jogszabály-tervezetek véleményezésében, 
g) részt venni a munkakörébe tartozó képzésben, továbbképzésben. 

 

VII. 

A helyettesítés rendje 

 

1. A helyettesítés rendje: 
 

a) a titkárt távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkárhelyettes a kiadmányozási jog 

kivételével helyettesíti; 
b) a titkárhelyettest távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti; 
c) a titkársági ügyintéző helyettesítésére vonatkozó részletes szabályokat a feladatleírása 

tartalmazza. 
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VIII. 

Munkarend 

 

a) A Titkárságon a munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30–16.30 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig tart, a 

munkaközi szünet (ebédidő) 12.00–13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon 

a napokon, amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja; 

b) a Titkárságon dolgozó MH állományú titkár munkaidejéről a honvédek jogállásáról szóló  
2012. évi CCV. törvény rendelkezik; 

c) a titkárságon dolgozó, a katasztrófavédelem hivatásos állományába tartozó titkárhelyettes 
munkarendjéről a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény rendelkezik; 

d) munkaidőben a munkahelyről eltávozni kizárólag a titkár engedélyével lehet; 
e) a titkársági ügyintéző tekintetében a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza a 

munkaidőre és annak nyilvántartására vonatkozó szabályokat; 
f) a titkár szabadságkérelmét a HM VIF főosztályvezető a kormánymegbízott egyetértésével hagyja 

jóvá; 
g) a titkárhelyettes szabadságkérelmét a kormánymegbízott a megyei katasztrófavédelmi igazgató és 

a titkár egyetértésével hagyja jóvá; 
h) a titkársági ügyintéző szabadságkérelmét a főigazgató hagyja jóvá; 
i) az MH, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó, a Titkárságon szolgálatot 

teljesítő személyek munkaidő, illetve szabadság nyilvántartását a munkáltatói jogkört gyakorló 
szabályozása szerint vezetik; 

j) a munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés 
és távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, valamint a munkából egyéb 
okból történő távollét időtartamát; 

k) az állományviszonynak megfelelő ünnepnapok munkaszüneti napnak minősülnek.  

 

IX. 

A kapcsolattartás rendje 

 

1. Belső kapcsolat: 
 

a) A titkár közvetlen kapcsolatot tart a kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval, a 
Kormányhivatal főosztályvezetőivel, önálló osztályvezetőivel. 

b) A Titkárság feladatkörébe tartozó, de más szervezeti egységet érintő ügyekben az érdekelteket 
folyamatosan tájékoztatva és együttműködve kell eljárni. 

c) A Titkárság teljes állománya köteles a tudomására jutott hivatalos információt – az adat- és 
titokvédelmi szabályok betartásával – az illetékes szervezeti egységhez, államigazgatási 
szervhez, hatósághoz eljuttatni, illetve szükség esetén, az információ alapján hivatalból eljárást 
kezdeményezni. 

 

2. Munkaértekezletek rendje: 

 

a) A titkár a kormánymegbízotti és főigazgatói értekezlet után, valamint kiemelt feladatok 
megkezdése előtt, illetve hetente egy alkalommal értekezletet, egyeztető megbeszélést tart a 
Titkárság állománya részvételével. 

b) Célja az általános tájékoztatás, az előző időszakban elvégzett munka ellenőrzése és értékelése, a 
következő időszakra vonatkozó feladatok meghatározása, egyeztetése és összehangolása. 
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3. Külső kapcsolat: 
 

a) A titkár, a titkárhelyettes feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart a HM 
VIF, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival, 

b) A titkár az MVB tagjaival és állandó meghívottjaival, a HVB elnökökkel és titkárokkal, a megyei 
települések polgármestereivel, a védelmi igazgatásban résztvevő szervekkel és szervezetekkel, 
továbbá a fővárosi megyei védelmi bizottságok titkáraival. 

 

X. 

Teljesítményértékelés 

 

A hivatásos állományú katona teljesítményértékelését a munkáltatói jogkört gyakorló mérlegelési 
jogkörében eljárva, írásban rendszeresen végzi. 
 

A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának teljesítményértékelését és minősítését a vonatkozó 
kormányrendelet és miniszteri rendelet alapján a kormánymegbízott a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság igazgatójának egyetértésével végzi. 
 

A titkársági ügyintéző teljesítményértékelését a kormánymegbízott által kijelölt személy végzi. 
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II. 4. melléklet 
 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Belső Ellenőrzési Osztályának Ügyrendje 

 

 

A Belső Ellenőrzési Osztály működésére és feladataira a kormányzati igazgatásról szóló  
2018. évi CXXV. törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási  
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben  

(a továbbiakban úgy is, mint: Bkr.), az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

 

1. A Belső Ellenőrzési Osztály felépítése, működése: 

 

1.1. A Belső Ellenőrzési Osztály felépítése: 
 

A Belső Ellenőrzési Osztály a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett, önálló szervezeti 
egységként, a kormánymegbízott közvetlen alárendeltségében végzi tevékenységét. 
Az Osztályon belül elkülönült szervezeti egység nem működik. 
Az Osztály vezetését az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) látja el. 
 

1.2. A Belső Ellenőrzési Osztály működése: 
 

Az Osztály éves ellenőrzési feladatait elsősorban az éves ellenőrzési terv határozza meg. 
Az ellenőrzési és más, állandó, illetve eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében a  
belső ellenőrzési vezető – szükség szerint – értekezletet tart. 
Az értekezleten valamennyi kormánytisztviselő/belső ellenőr részt vesz. 
 

A Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjének távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az 
osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) helyettesítésére kijelölt belső ellenőr az állandó és  
az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében – szükség szerint – értekezletet tart. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a Belső Ellenőrzési Osztály vezetőjének, távolléte,  
vagy tartós akadályoztatása esetén az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) helyettesítésére  
kijelölt belső ellenőr engedélyével lehet. 
Az engedély birtokában is köteles a munkatárs a „Távozási naplóba” eltávozás előtt az eltávozás, 
illetve visszaérkezés után annak időpontját feltüntetni, továbbá a bejegyzést kézjegyével ellátni. 
A munkatárs köteles a nem hivatalos távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A Belső Ellenőrzési Osztályon foglalkoztatottak tekintetében a szabadság engedélyezése az 
osztályvezető (belső ellenőrzési vezető), távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a 
helyettesítését ellátó belső ellenőr feladata. 
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Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető), illetve a helyettesítését ellátó belső ellenőr  
a kormánymegbízottal, illetve a helyettesítési rend szerint az őt helyettesítőkkel rendszeresen,  
kapcsolatot tart. 

A belső ellenőrzési feladatok ellátása során a belső ellenőrök közvetlenül teremthetnek 
kapcsolatot az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység vezetőivel, a kapcsolattartóként kijelölt és 
más, nem vezető beosztású munkatársaival az irányadó jogszabályi előírásokban, a 
megbízólevélben, az ellenőrzési programban foglaltak, illetve az osztályvezetői (belső ellenőrzési 
vezetői) utasítás szerint. 
 

 

2. A Belső Ellenőrzési Osztály feladatköre: 
 

A Bkr. 21. §-a értelmében a belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden 
tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és 
elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 
 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,  
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét  
növelje. Az ellenőrzött szervezet céljainak elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel  
és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső 
kontrollrendszerének hatékonyságát. 
 

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, 
hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a Belső Ellenőrzési Osztály megállapításokat  
tesz, amelyek alapján javaslatokat, ajánlásokat, vagy figyelemfelhívást fogalmaz meg a 

Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, illetve az ellenőrzött szervezeti egység irányában. 
 

A Belső Ellenőrzési Osztály az ellenőrzéseit a stratégiai ellenőrzési terv alapulvételével készített éves 
ellenőrzési tervben meghatározottak szerint, illetve soron kívüli ellenőrzések teljesítésével végzi. 
Soron kívüli ellenőrzést az irányító szerv, a kormánymegbízott, illetve az osztályvezető (belső 
ellenőrzési vezető) kezdeményezésére lehet végezni. 
 

2.1. A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai: 
 

a) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint a Kormányhivatal 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

b) elemzi és vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 
megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók 
valódiságát; 

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 
fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 
csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint  
a Kormányhivatal működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszer 
javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

d) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 
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A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, 
teljesítmény-, illetve informatikai ellenőrzést végez. 

 

2.2. A tanácsadó tevékenység keretébe tartozó feladatok lehetnek különösen: 
 

a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzése, értékelése, vizsgálata, 
kockázatának becslése útján; 

b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és 
hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 

c) a vezetők szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési rendszerek és 
a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében; 

d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén; 
e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; 
f) javaslatok megfogalmazása a Kormányhivatal működése eredményességének növelése  

és a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében, a belső szabályzatok 
tartalmát, szerkezetét illetően. 

 

 

3. A Belső Ellenőrzési Osztály speciális jogállása: 

 

A Belső Ellenőrzési Osztály tevékenységét a kormánymegbízottnak közvetlenül alárendelve végzi. 
Az ellenőrzési jelentéseket az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) közvetlenül a 
kormánymegbízott részére küldi meg. 
 

A belső ellenőrzés, illetve a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét  
a kormánymegbízott biztosítja. 
 

 

4. A Belső Ellenőrzési Osztály kormánytisztviselőinek feladatköre: 
 

4.1. Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) feladata: 

 

a) a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 
b) a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a 

kormánymegbízotti jóváhagyás után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának 
nyomon követése; 

c) a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása; 
d) az ellenőrzések összehangolása; 
e) ha az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 
kormánymegbízottnak, illetve a kormánymegbízott érintettsége esetén az irányító szerv 
vezetőjének haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 

f) a lezárt ellenőrzési jelentés, illetve annak kivonata kormánymegbízott számára történő 
megküldése a jogszabályi előírásoknak megfelelően; 

g) az éves ellenőrzési jelentés összeállítása a Bkr.-ben foglaltak szerint; 

h) külső szolgáltató ellenőrzésbe történő bevonása iránti javaslattétel a kormánymegbízott 
részére. 
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i) gondoskodni arról, hogy érvényesüljenek az államháztartásért felelős miniszter által  
közzétett módszertani útmutatók; 

j) gondoskodni a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a kormánymegbízott – Bkr. 14. §  
(1) bekezdése szerinti feladat-átruházásról szóló – döntése alapján a külső  
ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről,  
illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; 

k) biztosítani a belső ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében – a kormánymegbízott 
által jóváhagyott – éves képzési tervet készíteni, és gondoskodni annak megvalósításáról; 

l) tájékoztatni a kormánymegbízottat az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való 
eltérésekről; 

m) kialakítani és működtetni a belső ellenőrzésekről a jogszabályban, módszertani útmutatókban 
meghatározott nyilvántartást; 

n) a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi  
és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy  
a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék. 

 

4.2. Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
kötelezettsége: 

 

Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) a megbízatásával kapcsolatban, vagy személyére 
nézve felmerült összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést 
tenni a kormánymegbízottnak, amelynek elmulasztásáért, vagy késedelmes teljesítéséért  
fegyelmi felelősséggel tartozik. 
 

4.3. Az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) felelőssége: 

 

a) Ellenőrzési tervek kidolgozása, melynek elkészítésekor a vezetés által feltárt kockázati 
tényezőket is figyelembe kell venni. 

b) A stratégiai, valamint az éves ellenőrzési terv, továbbá – szükség esetén – annak 

módosítására irányuló javaslat benyújtása a kormánymegbízott részére jóváhagyás céljából. 
c) A kormánymegbízott által jóváhagyott, a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési 

tervnek – a Bkr. 32. § (2) bekezdésében megállapított határidőben történő – megküldése a 
fejezetet irányító költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője részére. 

d) A jóváhagyott éves terv végrehajtása érdekében az egyes vizsgálatot végző belső ellenőrök 
kijelölése, több személy által lefolytatandó vizsgálat esetén a vizsgálatvezető személyének 
meghatározása. 

e) A vizsgálat lefolytatásával megbízott belső ellenőr(ök) megbízólevéllel történő ellátása;  
a kormánymegbízotti kiadmányozás körébe tartozó esetekben a megbízólevél előkészítése. 

f) A vizsgálat lefolytatásával megbízott belső ellenőr, illetve a több személy által lefolytatandó 
vizsgálat esetén a kijelölt vizsgálatvezető részéről készített ellenőrzési program jóváhagyása, 
az abban foglaltak végrehajtásának felügyelete; a kormánymegbízotti kiadmányozás körébe 
tartozó esetekben mindezek előkészítése. 

g) Az ellenőrzési program módosítására vonatkozó belső ellenőri (vizsgálatvezetői) 
kezdeményezés mérlegelését követően az attól való eltérés jóváhagyása, vagy elutasítása;  
a kormánymegbízotti kiadmányozás körébe tartozó esetekben az előzőek szerinti 
kormánymegbízotti döntés előkészítése. 
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h) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének értesítése az ellenőrzés megkezdéséről,  
az ellenőrzés céljáról és formájáról, a jogszabályi felhatalmazásról, valamint várható 
időtartamáról. 

i) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének szóbeli, vagy írásbeli tájékoztatása a helyszíni 
vizsgálatról, illetve annak várható időtartamáról, az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 
nappal.  

j) Az elkészített ellenőrzési jelentéstervezet, illetve az abból készített kivonat megküldése 
egyeztetés céljából az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, illetve annak, akire 
vonatkozóan a jelentés megállapítást,vagy javaslatot tartalmaz. 

k) Döntés az ellenőrzés megszakításáról, felfüggesztéséről, az akadály elhárulását követően  
a vizsgálat lefolytatásáról. 

l) Megbeszélés összehívása, illetve azon való részvétel, amennyiben az ellenőrzött  
szervezeti egység részéről az ellenőrzési jelentésben tett megállapításokat vitatják. 

m) Az ellenőrzés lefolytatását követően az ellenőrzött szervezeti egység vezetője által készített 
intézkedési terv véleményezése. 

n) Az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtására vonatkozó határidő-, illetve 

feladatmódosítási kérelmek véleményezése. 
o) Nyilvántartás vezetése az elvégzett belső ellenőrzésekről. 
p) Nyilvántartás vezetése az ellenőrzött szervezeti egységek által adott tájékoztatás alapján  

az intézkedési tervekben foglalt feladatok végrehajtásáról. 
q) A külső ellenőrzések nyilvántartása, a külső ellenőrzések által tett javaslatok végrehajtásának 

nyomon követése, arról beszámoló készítése. 
r) Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről és azok biztonságos tárolásáról való 

gondoskodás. 
 

4.4. A Belső Ellenőrzési Osztály kormánytisztviselőinek (belső ellenőrök) feladatai: 
 

a) Az ellenőrzés végrehajtását megelőzően az ellenőrzött szervezeti egységre vonatkozó 
előírások, rendelkezések, belső szabályzatok, a korábban készült ellenőrzési jelentések, 
beszámolók megismerése. 

b) Az éves ellenőrzési tervben meghatározott vizsgálatok lefolytatása, az abban meghatározott 
ütemezés szerint. 

c) Soron kívüli vizsgálatok végrehajtása a kormánymegbízott megbízása alapján. 
d) A konkrét feladatok megvalósítása az alábbiak szerint: 

da) ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési programban foglaltak végrehajtása; 
db) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység 

vezetőjének tájékoztatása és megbízólevelének bemutatása; 
dc) objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumok beszerzése és 

körülmények megvizsgálása; 
dd) megállapításainak, következtetéseinek és javaslatainak tárgyszerű, a valóságnak 

megfelelő írásba foglalása, és azok elegendő, megfelelő bizonyítékkal történő 
alátámasztása; 

de) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja merül 
fel, annak haladéktalan jelentése a belső ellenőrzési vezető felé; 

df) az ellenőrzési jelentéstervezetet az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjével 
egyeztetni, ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés aláírását követően  
a lezárt ellenőrzési jelentés egy példányát a belső ellenőrzési vezetőnek átadni; 
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dg) az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatni, 
illetve amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság  
gyanúja merül fel, az eredeti dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele 
érdekében a belső ellenőrzési vezető útján a kormánymegbízott részére jegyzőkönyv 
alapján átadni; 

dh) az ellenőrzött szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a biztonsági 
szabályokat és a munkarendet figyelembe venni; 

di) a tudomására jutott minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot megőrizni; 
dj) az ellenőrzési tevékenységet a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott módon 

megfelelően dokumentálni, az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat  
– az adatvédelmi és a minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával –  

az ellenőrzés dokumentációjához csatolni. 
e) Az ellenőrzés során az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjétől szükség esetén  

„Teljességi nyilatkozat”-ot kérni, amelyben az ellenőrzött szervezeti egység vezetője  
igazolja, hogy az ellenőrzött feladattal összefüggő felelősségi körébe tartozó valamennyi 
okmányt, illetve információt hiánytalanul az ellenőr rendelkezésére bocsátotta. 

f) Részt venni azokon az egyeztető megbeszéléseken, melyeknek célja a belső ellenőr által 
készített összefoglaló jelentésben, részjelentésekben megfogalmazott ajánlások, javaslatok 
egyeztetése a vizsgált szervezeti egység vezetőjével, amennyiben a jelentés(ek)ben foglaltakat 
az érintettek vitatták, illetve észrevételt tettek. 

 

4.5. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos hatáskörök gyakorlása: 

 

a) A belső ellenőr jogosult: 
aa) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az 

ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére; 
ab) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, 

minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a közszolgálati 
alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus adathordozón tárolt 
adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi és minősített 
adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával, azokról másolatot, kivonatot, illetve 
tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat 
hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten átvenni, illetve visszaadni; 

ac) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjától 
írásban vagy szóban információt kérni; 

ad) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával 
összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető 
jóváhagyásával; 

ae) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni. 
 

b) A belső ellenőr nem vehet részt a Kormányhivatal operatív működésével kapcsolatos feladatok 
ellátásában, különös tekintettel az alábbi feladatokra: 
ba) a Kormányhivatal működésével kapcsolatos döntések meghozatala, ide nem értve  

a Bkr. 21. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt, az egyes megoldási lehetőségek 

elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével kapcsolatos, a 
vezetők támogatását szolgáló tanácsadó tevékenységet; 

bb) a Kormányhivatal bármely végrehajtási, vagy irányítási tevékenységében való részvétel; 
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bc) pénzügyi tranzakciók kezdeményezése, vagy jóváhagyása, vagy kötelezettség vállalása  

a belső ellenőrzési egységre vonatkozókon kívül; 
bd) a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa 

tevékenységének irányítása, kivéve, ha ezek a munkatársak szakértőként segítik  
a belső ellenőröket; 

be) belső szabályzatok elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül; 
bf) intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozókon kívül. 

 

4.6. A belső ellenőr összeférhetetlenséggel kapcsolatos kötelezettsége: 

 

A belső ellenőr az ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban, vagy személyére nézve felmerült 
összeférhetetlenségi ok tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a belső 
ellenőrzési vezetőnek, amelynek elmulasztásáért, vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi 
felelősséggel tartozik. 

 

4.7. A vizsgálatvezető sajátos feladatai: 
 

a) Az egyes vizsgálatok lefolytatásához szükséges ellenőrzési program(ok) kidolgozása, az 
osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) részére történő bemutatása jóváhagyás céljából. 

b) Gondoskodni az ellenőrzés összehangolt, az ütemezésnek megfelelő végrehajtásáról. 
c) Felelős az ellenőrzési jelentés elkészítéséért, annak tartalmáért, a levont következtetésekért  

és a kapcsolódó javaslatokért. 
d) Részt vesz azokon a megbeszéléseken, melyeknek célja az ellenőrzési jelentésben, vagy 

részjelentésekben megfogalmazott ajánlások, javaslatok egyeztetése a vizsgált szervezeti 
egység vezetőjével, amennyiben a jelentésben foglaltakat az érintettek vitatják. 

e) Az elfogadott észrevételek átvezetése az ellenőrzési jelentéstervezeten. 
 

4.8. A vizsgálatvezető és a belső ellenőrök felelőssége: 

 

a) Megbízólevelének bemutatása az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, vagy az őt 
helyettesítő személynek. 

b) Az ellenőrzési programban foglalt konkrét feladatok maradéktalan, határidőre történő 
megvalósítása. 

c) Az elvégzett vizsgálatok alapján tett megállapítások valódiságának, valamint azok 
alátámasztásának, megalapozottságának biztosítása. 

 

5. A Belső Ellenőrzési Osztály kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje: 

 

A Belső Ellenőrzési Osztály belső ellenőrét az osztályvezető (belső ellenőrzési vezető) által  
kijelölt ügyintéző helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes beosztási okiratok, mint  
a kormánytisztviselők feladat-meghatározásáról szóló dokumentumok (feladatleírások) tartalmazzák. 
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II. 5. melléklet 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Állami Főépítészi Irodájának Ügyrendje 

 

1. A szervezeti egység felépítése, működése: 
 

állami főépítész, főosztályvezető: 1 fő 

településrendezési szakügyintéző: 2 fő 

igazgatási referens:   1 fő 

 

 Az Állami Főépítészi Iroda feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, 

jelen Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott 
rendelkezések az irányadóak. 
 

 Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség 
szerint az állami főépítész értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az állami főépítész 
és valamennyi, az Állami főépítészi Iroda személyi állományába tartozó 
kormánytisztviselő. 
 

 A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
rugalmas munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti 
utasítás tartalmazza. 
 

 Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az állami főépítész engedélyével, távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén az állami főépítész által megjelölt felsőfokú végzettségű 
kormánytisztviselő engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni 
és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot 
ledolgozni. 

 

 A szabadság engedélyezése az Állami Főépítészi Irodában foglalkoztatottak tekintetében 
az állami főépítész, míg az állami főépítész esetében a kormánymegbízott feladata, mely 
az erre rendszeresített nyomtatványon történik. 
 

 Az állami főépítész távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az egyes feladatokat a 
helyettesítéssel megbízott kormánytisztviselő látja el. 

 

2. Az Állami Főépítészi Iroda és vezetője feladatkörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása (munkafolyamatok leírása) 
 irányítja és ellenőrzi az Állami Főépítészi Iroda személyi állományába tartozó 

kormánytisztviselők feladatainak végrehajtását, kiadmányozza az ügyiratokat; 
 ellátja a Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács működtetésével 

feladatokat, kiadmányozza a tervtanácsi véleményeket; 
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 felkérés esetén részt vesz az illetékességi területén működtetett települési 
tervtanácsok ülésein; 

 a kormánymegbízott utasítása, illetve engedélye alapján részt vesz a Tokaj Borvidék 
Fejlesztési Tanács ülésén és egyéb szakmai fórumokon, rendezvényeken. 

 

3. A terület- és településrendezési szakügyintéző kormánytisztviselők ellátják: 
 

 a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatokat; 

 a terület- és településrendezési eszközök, és a településképi rendeletek 
véleményezésével kapcsolatos feladatokat; 

 a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat: a településfejlesztési koncepciók, 
integrált településfejlesztési stratégiák véleményezését; 

 hatásköri érintettség esetén a környezeti vizsgálati eljárásokkal kapcsolatos 
feladatokat; 

 az országos, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek véleményezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 

Az igazgatási referens ellátja: 
 az iktatással és postázással, valamint a titkársági ügyintézéssel kapcsolatos 

feladatokat. 

 

4. A szervezeti egység kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje: 
 

Az Állami Főépítészi Iroda kormánytisztviselőinek, igazgatási referensének helyettesítését az 
állami főépítész által kijelölt személy látja el. 
 

5. A szervezeti egység ügyfélfogadási rendje: 

 

Személyesen: telefonon előre egyeztetett időpontban hétfőtől csütörtökig 7:30 és 16:30 között; 
pénteken 7:30 és 13:30 között. 
Telefonon: hétfőtől csütörtökig 7:30 és 16:30 között; pénteken 7:30 és 13:30 között. 
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II. 6. melléklet 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A szervezeti egység felépítése, működése: 
 

Az Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályt (a továbbiakban: Főosztály) a vonatkozó 
jogszabályokban előírtak és a szakmai követelmények figyelembevételével főosztályvezető vezeti, 
akinek munkáját közvetlenül az egyes osztály jogállású szervezeti egységek vezetői segítik.  
A Főosztály jogszabályban meghatározott feladatkörét a Főosztályon belül működő 3 osztály 
jogállású szervezeti egység látja el. 

 

A Főosztály feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A főosztályvezető jelen ügyrendben, valamint a feladatleírásban foglaltaknak megfelelően irányítja 
a Főosztály szakmai tevékenységét és felelős az előírt feladatok ellátásáért. Az osztályvezetők 
felelősek a vezetésük alatt álló szervezeti egységek hatékony, jogszerű és precíz működéséért, 
melynek keretében biztosítják az osztályok feladatkörébe tartozó intézkedések, valamint a 
főosztályvezető által adott egyedi utasítások végrehajtását. 

 

Az ügyintézők kötelesek a feladatleírásukban, illetve az illetékes vezető utasítása alapján 
meghatározott ügyviteli feladatokat pontosan és szakszerűen elvégezni. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni.  
A szabadság engedélyezésére az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály munkatársai 
tekintetében a főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén az osztályvezető jogosult, mely az erre rendszeresített formanyomtatványon valósul meg. 

 

A főosztályvezető szükség szerinti rendszerességgel, de lehetőség szerint kéthetente főosztályi 
értekezletet tart a Főosztály működésével és feladatainak ellátásával kapcsolatos ügyekben, 
melyen a főosztályvezető, a főosztályvezető közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek 
vezetői, valamint szükség szerint a meghívottak vesznek részt. A résztvevők beszámolnak a 
közvetlenül a felügyeletük alá tartozó ügyek állásáról, illetve a következő időszakban elvégzendő 
feladatokról és ezekben az ügyekben szakmai konzultációt tartanak. 
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A szervezeti egység osztályainak vezetője szükség szerinti rendszerességgel, de lehetőség szerint 
hetente osztályértekezletet tart a főosztályi értekezleten hozott döntésekről, a Főosztály 
működését, valamint közvetlenül az osztályt érintő aktuális kérdésekről. Tájékozódik az osztály 
feladatainak állásáról, beszámoltatja az osztály munkatársait, továbbá meghatározza az 
elvégzendő feladatokat és azok határidejét. Az osztályértekezleten az osztályvezető, a közvetlen 
irányítása alá tartozó munkatársak, valamint szükség esetén a meghívottak vesznek részt. 

 

A főosztályvezető, vagy az osztályvezető szükség szerinti rendszerességgel konzultációt igénylő 
ügyekben az érintett munkatársak részvételével munkamegbeszélést tarthat. 

 

A Főosztályon dolgozó ügyintézők részére a mindenkori vezető jóváhagyását követően kerül sor a 
jogosultságok kiadására. A feladatleírásban meghatározott osztály által végrehajtott 
tevékenységek határozzák meg a szükséges jogosultságok körét, amely a közvetlen vezető 
döntése alapján kerül megigénylésre és a jogosultság kiadása az adatgazda a Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes szakmai szervezeti egységének a 

jóváhagyásával történik. 
 

A jogosultságok felülvizsgálata a munkatársak beosztásának, vagy feladatkörének megváltozása, 
illetve a Főosztályról történő távozása, kilépése esetén azonnal, egyéb esetben legalább évente 
egy alkalommal történik. 
 

A munkatárs csak az adott beosztásához tartozó jogosultsági szinttel és csoporttal rendelkezhet. 
Az osztott feladatkörben dolgozó munkatárs feladatellátásához több jogosultsági szintbe, vagy több 
jogosultsági csoportba tartozó jogosultságra van szüksége, azonban a jogosultsági igényt ebben 
az esetben is szigorúan a feladatköröknek megfelelően és csak a szükséges mértékben lehet 
igényelni, használni. 

 

A munkatársakra vonatkozóan a Kormányhivatal nyílt és zárt munkaterületeire való belépés és ott 
tartózkodás szabályait, továbbá ehhez kapcsolódóan az elektronikus (proximity) belépőkártya 
jogosultsági szintjeinek beállítására vonatkozó szabályokat a mindenkor hatályos biztonsági 
szabályzat tartalmazza. 
 

Amennyiben a munkatárs elektronikus belépőkártyája a belépéshez nem áll rendelkezésre, a 
Főosztály épületében való tartózkodáshoz vendégkártyát igényel a főosztályvezető által 
meghatározott személytől. 

 

2. A szervezeti egység feladatköre: 
 

A Főosztály a 2007. évi XVII. törvény (Támogatási törvény) és a 2014–2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján végzi tevékenységét. 
 

A Főosztály a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő feladatok 
ellátásában a Miniszterelnökség, a Kincstár, valamint a Megyei Kormányhivatalok között létrejött – 

2021. január 25. napjától hatályos – DSZ/30-2020. számú megállapodás alapján végzi 
tevékenységét, amely alapvetően a Kincstár Kifizető Ügynökségi tevékenységéhez kapcsolódik. 
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A feladatok a Kincstár által kiadott feladatelrendelők és eljárásrendek alapján kerülnek 
végrehajtásra a Kincstár által működtetett Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (a 

továbbiakban. IIER). 
 

Továbbá a feladatellátást meghatározó, másik megállapodás a Vidékfejlesztési Program  

(a továbbiakban: VP) Irányító Hatósága, a Kincstár és a Megyei Kormányhivatalok között  
2017. február 28. napján létrejött VPSZ/3-2017 számú megállapodás alapján végzett delegált 
feladat, amely alapvetően a közbenső szervezeti feladatokat jelent. 

 

A feladatok az Irányító Hatóság/ Kincstár által kiadott feladatelrendelők és eljárásrendek alapján 
kerülnek végrehajtásra a Kincstár által működtetett IIER-ben. 

 

Összefoglalva a főosztály a fenti megállapodások alapján delegált közbenső szervezeti 
feladatokat és Kincstár által delegált kifizető ügynökségi feladatokat látja el. A feladatok döntő 
részben a közvetlen kifizetésekhez és a VP keretében meghirdetett felhívásokhoz kapcsolódó 
támogatás iránti kérelmek ügyintézésére (döntés-előkészítés, jogosultságvizsgálat), valamint az 
ehhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokra koncentrálódnak. Mindemellett a Főosztály 
ellátja a közvetlen kifizetésekhez kapcsolódóan és a VP felhívásai keretében benyújtott kifizetési 
kérelmek ügyintézését, továbbá a kapcsolódó ügyfél-nyilvántartási, valamint ügyfél tájékoztatási 
feladatokat. 

 

3. A szervezeti egység feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása): 

 

3.1. Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya feladatai 
 

a) Általános feladatok 

 

Az Osztály ellátja: 
- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok 

tekintetében az EMVA finanszírozási körbe tartozó alapvetően mezőgazdasági és 
élelmiszeripari beruházási-fejlesztési típusú támogatási jogcímek támogatási, kérelemkezelési 
feladatait; 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok 
tekintetében az agrár-vidékfejlesztési infrastrukturális és erdészeti beruházási-fejlesztési 
típusú intézkedések támogatási, kérelemkezelési feladatait; 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Kifizető Ügynökségi feladatok 

vonatkozásában az Osztály által kezelt mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházási-
fejlesztési és infrastrukturális és erdészeti beruházási-fejlesztési típusú intézkedésekhez 
kapcsolódó kifizetési kérelemkezelési feladatokat; 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok 
tekintetében az EMVA vidéki térségek fejlesztésére vonatkozó beruházási és működési 
jellegű intézkedések támogatási, kérelemkezelési feladatait; 
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- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Kifizető Ügynökségi feladatok 
vonatkozásában az Osztály által kezelt EMVA vidéki térségek fejlesztésére vonatkozó 
beruházási és működési jellegű intézkedésekhez kapcsolódó kifizetési kérelemkezelési 
feladatokat; 

- az Osztály által kezelt kérelmekhez kapcsolódó monitoring feladatokat; 
- a belső eljárási szabályozásban előírtakkal összhangban a másodfokú döntések 

előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokat; 
- a Vidékfejlesztési Programból támogatott projekteket érintően a közbeszerzési eljárás 

eljárások szabályossági műszaki, támogathatósági, elszámolhatósági utóellenőrzését; 
- a Vidékfejlesztési Program esetén egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén pontozási, 

értékelési feladatokat; 
- az ÚMVP III. és IV. tengelye szerinti vidékfejlesztési beruházási és működési célú, továbbá 

együttműködési és LEADER (CLLD) fejlesztési, beruházási intézkedések keretében benyújtott 
kérelmekhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat; 

- a Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelet (2014. július.17.) 52. cikke szerinti ÚMVP 
utólagos ellenőrzések jegyzőkönyveinek kiértékelését, szükséges intézkedések megtételét; 

- az AVOP program végrehajtását célzó feladatokat, beleértve a pályázatok utógondozását, a 
projektekkel kapcsolatos adatok kezelését, valamint a monitoring tevékenységet, irattárazást; 

- a SAPARD dokumentumok irattárazását. 
 

b) Egyéb feladatok 

 

- előkészíti a beérkező fellebbezések és kifogások illetékes másodfokú hatósághoz történő 
felterjesztését, vagy javaslatot tesz a döntés saját hatáskörű módosítására, illetve elvégzi a 
saját hatáskörű módosításokhoz kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat; 

- a kérelemkezeléssel kapcsolatos jelentéseket készít a Kincstár illetékes szakmai szervezeti 
egysége részére; 

- felkérés, vagy megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, eljárások, dokumentumok 

előkészítésében, véleményezésében; 
- ellátja a támogatási és kifizetési kérelemkezeléshez kapcsolódó egyéb feladatokat  

(saját hatáskörben módosítható döntések ügyvitele); 
- közreműködik az auditok felkészülési folyamataiban és az auditok lebonyolításában; 

- az Osztályt érintő jogcímek és intézkedések kapcsán besegít a főosztályi ügyfélszolgálat 
feladatainak ellátásába, valamint a Call Center Főosztályt érintő feladatok elvégzésébe; 

- együttműködik a megállapodás alapján feladatot ellátó társszervezetekkel, munkájukat 
tájékoztatással, képzéssel segíti; 

- megválaszolja az Osztályt érintő megkereséseket, adatszolgáltatás iránti kérelmeket; 
- az Osztályon keletkező iratanyag kézi irattári kezelése, illetve irattárba adás esetén annak 

irattári előkészítése; 
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3.2. Helyszíni Ellenőrzési Osztály feladatai 
 

a) Általános feladatok 

 

Az Osztály ellátja: 
- a delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok 

tekintetében az EMVA finanszírozási körbe tartozó alapvetően támogatási jogcímek előzetes 
helyszíni szemlézési feladatait; 

- a delegálási/együttműködési megállapodások alapján Kifizető Ügynökségi feladatok 
vonatkozásában a Főosztály által kezelt intézkedésekhez kapcsolódó kifizetési kérelmekhez 
tartozó helyszíni szemlézési és ellenőrzési feladatokat; 

- az Európai Unió egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési feladatokat; 
- a közvetlen támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzéseket; 
- a kísérő intézkedések ellenőrzését; 
- az egyes nemzeti költségvetésből biztosított támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzési 

feladatokat; 

- a helyszíni ellenőrzések adatainak rögzítését az IIER-ben. 

 

b) Egyéb feladatok 

 

- kapcsolattartás a helyszíni vizsgálaton résztvevő szakértőkkel; 
- gépjárművekkel kapcsolatos feladatok ellátása (tankolás, gépjármű elszámolás elkészítése, 

stb.); 

- az auditokkal, a külső és belső ellenőrzések Helyszíni Ellenőrzési Osztályra vonatkozó 
megállapításai alapján készült intézkedési tervek maradéktalan végrehajtása; 

- a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatos jelentéseket készít a Kincstár illetékes szervezeti 
egysége részére; 

- a helyszíni vizsgálatok adatainak szükség szerinti rögzítése a megfelelő informatikai 
rendszerben; 

- felkérés, vagy megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, eljárások, dokumentumok 
előkészítésében, véleményezésében; 

- az Osztályon keletkező iratanyag kézi irattári kezelése, illetve irattárba adás esetén annak 
irattári előkészítése; 

- az EMVA UMVP keretében meghirdetett intézkedésekkel kapcsolatos utóellenőrzési feladatok 
ellátása; 

- az Osztály vezetője felméri a helyszíni ellenőrzéshez szükséges eszköz, tartozék és egyéb 
igényeket (például védőital, stb.), továbbítja és közreműködik a beszerzésre került tételek 
kiosztásában; 

- közreműködik az Osztályt érintő megkeresések, adatszolgáltatás iránti kérelmek 
megválaszolásában. 
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3.3. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya 
feladatai 

 

a) Általános feladatok 

 

Az Osztály ellátja: 
- az EMGA és az EMVA nem beruházási jellegű jogcímeivel kapcsolatos kérelemkezelési 

feladatokat; 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Közbenső Szervezeti feladatok 
tekintetében az EMVA nem beruházási jellegű intézkedések támogatási, kérelemkezelési 
feladatait; 

- delegálási/együttműködési megállapodások alapján Kifizető Ügynökségi feladatok 
vonatkozásában az Osztály által kezelt EMVA nem beruházási jellegű intézkedésekhez 
kapcsolódó kifizetési kérelemkezelési feladatokat; 

- a feladatkörébe rendelt, a végrehajtás tekintetében alapvetően normatívnak minősülő 
támogatási jogcímeivel kapcsolatos kérelemkezelési feladatokat; 

- a Vidékfejlesztési Program esetén egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén pontozási, 
értékelési feladatokat; 

- az Európai Unió egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat; 
- az egyes nemzeti költségvetésből biztosított támogatásokhoz és a nemzeti agrár-kárenyhítési 

rendszerhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat; 
- a kísérő intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat; 
- az Osztály által kezelt kérelmek számszaki és adminisztratív ellenőrzési feladatait; 
- az Osztály által kezelt kérelmekhez kapcsolódó EMVA monitoring feladatokat; 
- az ügyfél-nyilvántartással kapcsolatos helyi feladatokat. 

 

b) Egyéb feladatok 

- a Főosztály ügyfeleit érintő jogutódlási feladatok ellátása;  
- előkészíti a beérkező fellebbezéseknek és kifogásoknak az illetékes másodfokú hatósághoz 

történő felterjesztését, vagy javaslatot tesz a döntés saját hatáskörű módosítására, illetve 
elvégzi a saját hatáskörű módosításokhoz kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat; 

- a kérelemkezeléssel kapcsolatos jelentéseket készít a Kincstár illetékes szakmai szervezeti 
egysége részére; 

- felkérés, vagy megbízás esetén részt vesz egyes jogszabályok, eljárások, dokumentumok 
előkészítésében, véleményezésében; 

- közreműködik az auditok felkészülési folyamataiban és az auditok lebonyolításában; 
- ellátja a Főosztály ügyfélszolgálati feladatait, valamint a Call Center Főosztályt érintő 

feladatait, beleértve az ügyfelek tájékoztatását, valamint a havi jelentések és forgalmi 
statisztikák elkészítését; 

- együttműködik a megállapodás alapján feladatot ellátó társszervezetekkel, munkájukat 
tájékoztatással, képzéssel segíti; 

- az Osztályon keletkező iratanyag kézi irattári kezelése, illetve irattárba adás esetén annak 
irattári előkészítése; 

- közreműködik az Osztályt érintő megkeresések, adatszolgáltatás iránti kérelmek 
megválaszolásában. 
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4. A szervezeti egység kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak feladatköre: 
A kormánytisztviselők, munkavállalók a feladatleírásukban/munkaköri leírásukban, illetve a 

főosztályvezető, vagy az osztályvezetők által meghatározott feladatokat kötelesek 
határidőben, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban ellátni. 

 

5. A szervezeti egység kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje: 
A helyettesítési rendjét a kormánytisztviselők esetében a feladatleírások, a munkavállalók 
tekintetében a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

6. A szervezeti egység ügyfélfogadási rendje: 
 

A Főosztály ügyfélszolgálattal kapcsolatos tevékenységet is ellát. Az ügyfélszolgálat működési 
rendjét a Kincstár ügyfélszolgálati szabályzata tartalmazza, míg az ügyviteli tevékenységet a 
CRM rendszer rögzíti. Az ügyfélszolgálati tevékenység során figyelemmel kell lenni a 
meghirdetett ügyfélszolgálati stratégiára is. 
 

Az ügyfélfogadás rendje szerint hétfőn 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 óráig, kedden 9.00 -12.00 

és 13.00 - 16.00 óráig, szerdán 9.00 - 12.00 óráig, csütörtökön 9.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00 

óráig, valamint pénteken 9.00 - 12.00 óráig kerül sor az ügyfelek fogadására. 
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II. 7. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály felépítése, működése: 
 

  A főosztály vezetését a főosztályvezető látja el, a főosztályon belül osztályok működnek. 

 

A főosztály feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az 

SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott 
rendelkezések az irányadóak. 

 

A főosztályvezető az állandó és eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség 
szerint vezetői értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és indokolt esetben 
a főosztály kormánytisztviselői és munkavállalói. 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
rugalmas munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti 
utasítás tartalmazza. 

 

2. A Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály szervezeti egységeinek 
feladatköre: 
 

2.1. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 

Regionális (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves Megye) területi illetékesség szerint látja el a 
hatósági feladatait, valamint az ügyfélfogadást. Az osztály a szakmai tevékenységét a 
jogszabályokban, Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben 

eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, továbbá az 
iparügyekért felelős miniszter szakmai irányítása alapján kiadott szakmai módszertan 
figyelembevételével végzi. 

2.2. Útügyi Osztály 

 

A Főosztály által ellátott útügyi feladatokkal összefüggésben a Kormányhivatal illetékessége 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére terjed ki.  

 2.3. Bányászati Osztály 

 

A Főosztály által ellátott bányászati feladatokkal összefüggésben a Kormányhivatal illetékessége 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, Hajdú-Bihar megyére, Heves megyére és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyére terjed ki. 
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         2.4. Közlekedési Osztály  
 

 Az Osztály tevékenységeinek alapvető célja a biztonságos közúti közlekedés feltételeinek 
 megteremtése, a közúti járművek műszaki megfelelőségének javítása, valamint a 
 versenyegyenlőség biztosítása a személy és áruszállításban a hatósági ellenőrzések és 
 engedélyezési eljárások által. 

 

3. A Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály szervezeti egységeinek 
feladatkörei, szervezeti egységein belüli megoszlása:   

 3.1. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 

 A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §-ában kijelölt mérésügyi hatóságként végzi a, az 1991. 

évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.)  
Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti kötelező hitelesítésű mérőeszközök időszakos 
hitelesítését: 

- vízmérők, 
- gázmérők és számító egységek, 
- víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló 

mérőrendszerek, 
- automatikus mérlegek, 
- viteldíjjelzők, 
- anyagi mértékek, 
- nem-automatikus működésű mérlegek, 
- kipufogógáz-elemző műszerek, 
- súlyok, 
- gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők, 
- areométerek, 

- áram- és feszültség mérőváltók, 
- tartály első és további hitelesítés, 
- tartályszintmérő készülék, 
- szeszmérőgép. 

 

 Illetékességi területén belül az Osztály elvégzi az etalonok hitelesítését és mérőeszközök 
kalibrálását. Megállapodás alapján részt vesz a mérőeszközök EK-tanúsításában. 

 3.1.2. A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. §-ában kijelölt műszaki-biztonsági hatóságként 
engedélyezési és ellenőrzési feladatok végrehajtása: 

- a távhőszolgáltatásról szóló törvény alá tartozó műszaki biztonsági hatósági eljárások; 
- a nyomástartó berendezések, rendszerek (ide értve a szállítható nyomástartó berendezéseket 

is) és töltő létesítmények engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások; 
- az éghető folyadékok és olvadékok (ide értve a gyújtó hatású, maró és mérgező folyadékokat) 

tároló tartályai és azok működéséhez szükséges technológiai és biztonsági berendezések 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások; 

- gázüzemű közúti járművek, munkagépek és nem közúti gépek üzemanyag ellátó berendezései 
és az egyedi sűrített földgáztöltő berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági 
eljárások; 
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- a villamos csatlakozó-, összekötő és felhasználói berendezésekkel kapcsolatos hatósági 
eljárások; 

- a földgáz csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek és telephelyi vezetékeinek 
műszaki biztonságával kapcsolatos hatósági eljárások; 

- az ipari és mezőgazdasági célú, gázfogyasztó berendezések engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági eljárások; 

- a megújuló energiahordozót előállító, vagy hasznosító energetikai berendezések 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások; 

- a helyhez kötött motorbenzin-tároló tartályokra, a motorbenzint szállító tartálykocsikra, valamint 
a pisztolygáz gőzvisszavezető rendszerekre vonatkozó, jogszabályban előírt követelmények 
betartásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárások; 

- a felvonó, mozgólépcső létesítésének, áthelyezésének, főbb műszaki adatainak 
megváltoztatásával járó átalakításának, használatbavételének, valamint elbontásának 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások; 

- a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai létfontosságú 
rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárások. 

 3.1.3. A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. §-ában kijelölt építési hatóságként 

engedélyezési feladatok végrehajtása: 

- összetettsége alapján építménynek minősülő nyomástartó berendezések és rendszerek építési 
hatósági engedélyezése, 

- nyomástartó berendezések töltésére szolgáló berendezések építésügyi hatósági 
engedélyezése, 

- összetettsége alapján építménynek minősülő veszélyes folyadék- és olvadéktárolók építésügyi 
hatósági engedélyezése, 

- közforgalmú üzemanyagtöltő állomások és műtárgyainak (az utak kivételével) építésügyi 
hatósági engedélyezése, 

- összetettsége alapján építménynek minősülő gáztárolók építésügyi hatósági engedélyezése, 
- 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű 

berendezés védelmét, vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és 
hőszolgáltatási berendezés (ideérve a fűtőművet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény 
építésügyi hatósági engedélyezése, 

- ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó, vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeiből 
álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, építménybe beépített 
terménytisztító, vagy szárító, épített üvegipari, vagy fémipari kemence, építménynek minősülő 
helyhez kötött útépítő berendezés építésügyi hatósági engedélyezése, 

- a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését, vagy védelmét közvetlenül 
szolgáló építmény, az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást 
átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény (villamosmű kivételével) 
építésügyi hatósági engedélyezése, 

- külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a 
közvetlen vezeték építésügyi hatósági engedélyezése, 

- a hőtávvezetéket tartó, vagy magában foglaló építmény, beleértve a hőszolgáltatás nyomvonal 
jellegű építményeit is. 

 3.1.4. Az osztály hatósági, igazgatási, műszaki, gazdálkodási működése keretében az alábbi 
feladatokat köteles a vonatkozó kormánymegbízotti, főigazgatói utasítások, szabályzatok, 
egyéb leiratok szerint ellátni: 
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- a külön jogszabályokban előírt eljárásokban szakhatósági, szakkérdési közreműködés, 
- a szakmai és gazdasági munkához kapcsolódó adatok elsődleges feldolgozása, tárolása és 

továbbítása, 
- a hatósági és nem hatósági tevékenység igénybevételéért kirótt díjak számlázása, 
- munkaszervezés, 
- közreműködés a létesítmény fenntartásában, karbantartásában, üzemeltetésében, 
- közreműködés a gépjármű ügyintézésben, 
- közreműködés anyag- és eszközgazdálkodás területén (beszerzés, fenntartás, leltározás). 
 

3.2. Útügyi Osztály 

 

3.2.1. Az Útügyi Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

 

a) Közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, megszüntetésének, elbontásának engedélyezése, ennek keretében: 

- települést elkerülő utak, továbbá a legalább 500 m hosszban új nyomvonalon tervezett és 
környezeti hatásvizsgálathoz kötött utak (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a 
közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve) elvi építési 
engedélyezése; 

- út létesítésének, korszerűsítésének (együtt: építésének) engedélyezése, vagy 
engedélyének módosítása (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti 
határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve) és a közút építésével, 
korszerűsítésével összefüggő járda építésének, korszerűsítésének engedélyezése; 

- a hatáskörébe eső műtárgyak építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének és 
fennmaradásának engedélyezése; 

- az út 30 m szabad nyílást meg nem haladó hídjai kiviteli tervének jóváhagyása; 
- út végleges, vagy ideiglenes forgalomba helyezésének engedélyezése (az autópályákat, 

autóutakat, azok műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt 
magánutakat kivéve); 

- út fennmaradásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok műtárgyait, a közúti 
határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve); 

- út megszüntetésének, elbontásának engedélyezése (az autópályákat, autóutakat, azok 
műtárgyait, a közúti határátkelőhelyeket, a közforgalom elől elzárt magánutakat kivéve); 

- építési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása, átruházása; 
- jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező 

engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése; 
b) út engedély nélküli, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő létesítése, korszerűsítése, 

használatba vétele, megszüntetése, elbontása esetén bírság fizetésére, valamint az eredeti 
állapot helyreállítására, vagy a fennmaradáshoz szükséges intézkedések megtételére való 
kötelezés; 

c) a közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára való megnyitásának, vagy a 
közforgalom elől el nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezése; 

d) országos közút helyi közúttá, vagy magánúttá, helyi közút országos közúttá, vagy magánúttá, 
magánút helyi közúttá, vagy országos közúttá való nyilvánítása; 

e) közút területének nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, illetőleg az 
igénybevétel feltételeinek módosítása, a közútkezelői hozzájárulás megtagadása, illetve a 
közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek módosítására vonatkozó igénybevevői kérelem 
esetén; 
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f) a közút kezelői hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő nem 
közlekedési célú igénybevétele, valamint a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, 
csatornába, vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó 
vizek bevezetése esetén az igénybevevő kötelezése az eredeti állapot helyreállítására, a 
hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a szükséges intézkedések megtételére, 
továbbá pótdíj fizetésére; 

g) hatósági eljárást folytat le, ha a közútkezelő a közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  
42/A. § (2) bekezdése szerinti esetekben a hozzájárulását megtagadja, a hozzájárulás iránti 
kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, és a kérelmező közútkezelő 
döntését sérelmesnek tartja; 

h) külterületen a közút tengelyétől számított 50 m-en, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 m-

en belül építmény elhelyezése, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag 
kitermelése, továbbá a közút területének határától számított 10 m távolságon belül fa ültetése, 
vagy kivágása esetén az eredeti állapot helyreállítására, vagy a közút állagának és a forgalom 
biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésére kötelezés; 

i) közúthoz útcsatlakozás létesítésének engedélyezése a közút kezelője hozzájárulásának 
megtagadása esetén, illetve a létesítés feltételeinek módosítása a kérelmező megkeresésére; 

j) útcsatlakozás útkezelői hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelő 
létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés elrendelése; 

k) az út területén, az alatt, vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás felújítására, 
korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés a tulajdonos (kezelő) útkezelői felszólításának 
eredménytelensége esetén; 

l) a közúti forgalom biztonságát, zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők kötelezése az eredeti 
állapot helyreállítására, a veszély megszüntetésére és az azt előidéző magatartástól való 
tartózkodásra az útkezelői felszólítás eredménytelensége esetén; 

m) a közút nem közlekedési célú, vagy rendkívüli igénybevétele miatti, a helyreállítás befejezésétől 
számított 3 éven belüli süllyedés, vagy más hiba kijavításának elrendelése; 

n) a közlekedés biztonságát, vagy a közút állagát veszélyeztető, közút melletti tevékenység 
megszüntetésére vagy a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút állagának védelme érdekében 
szükséges intézkedés megtételére való kötelezés az útkezelői felszólítás eredménytelensége 
esetén, 

o) a közlekedési hatóságnak be kell jelenteni: 
 közút, közforgalom elől el nem zárt magánút földút szintű kiépítését és azok két méter 

szabadnyílást meg nem haladó műtárgyai - kivéve a nem kizárólag az építtető (építtetők) 
tulajdonában álló területen történő - építését, korszerűsítését, forgalomba helyezését és 
megszüntetését (elbontását), 

 járda, gyalogút és azok két méter szabadnyílást meg nem haladó műtárgyai - kivéve a nem 
kizárólag az építtető tulajdonában álló területen történő - építését, korszerűsítését, 
forgalomba helyezését és megszüntetését (elbontását), valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételét (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével 
összefüggő járdaépítést), 

 vasúti átjáró átépítése, felújítása, korszerűsítése során szükséges ideiglenes terelőút 
kiépítését és elbontását, vagy a már meglévő - de elzárt terelőút - ideiglenes megnyitását és 
elzárását a vasúti átjáró ismételt üzembehelyezésével egyidejűleg, 

 útfelújítás, korszerűsítés során a munkaterületen ideiglenes terelőút kiépítését és 
elbontását, valamint eredeti állapotba történő visszaállítását az útfelújítással érintett út 
műszaki átadás átvételét követő 8 napig bezárólag, 
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 bárki által igénybe vehető létesítményhez szükséges parkolóhelyek és a hozzájuk vezető 
legfeljebb 50 m hosszú útfelület kiépítését az építéssel érintett ingatlanon összesen 
(meglévő és tervezett) 10 parkolóhelyig az útügyi műszaki előírások betartásával. 

 

3.2.2. Az Útügyi Osztály forgalomszabályozással kapcsolatos feladatai 
 

a) vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, megszüntetésének, ideiglenes 
szüneteltetésének engedélyezése, a vasúti átjáró (új, áthelyezett, illetve megszüntetett vasúti 
átjáró kivételével) és a vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági előírásai 
meghatározása; 

b) a vasúti átjáró biztosítási módjának megváltozását követően a vasúti átjáró forgalomba 
helyezése; 

c) közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének és megszüntetésének engedélyezése; 
d) ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása építési engedélyhez kötött útépítési munka 

esetén; 
e) védett természeti területen lévő közúton – helyi közút kivételével – a természetvédelmi hatóság 

kezdeményezésére a közlekedés (tartózkodás) korlátozása, vagy megtiltása, ha az a védett 
természeti területet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, károsítja; 

f) forgalomszervezési, korlátozó intézkedések elrendelése – a környezetvédelmi hatóság 
kezdeményezésére – a levegőterhelés mérséklése érdekében; 

g) forgalomkorlátozás, vagy más intézkedés elrendelése – a környezetvédelmi hatóság, vagy az 
egészségügyi államigazgatási szerv kezdeményezésére – azokon a területeken, ahol a mozgó 
légszennyező források használata a légszennyezettségi határértékek rendszeres és tartós 
túllépését okozza; 

h) nyilvántartást vezet a vasúti átjárók, a vasúti gyalogos-átkelőhelyek helyéről, biztonsági 
előírásairól és az ehhez kapcsolódó hatósági intézkedésekről, továbbá a gyalogos-átkelőhelyek 
kijelöléséről és megszüntetéséről; 

i) elektronikus formátumban adatot szolgáltat az ITM központi nyilvántartása számára a vasúti 
átjárók, vasúti gyalogos átkelőhelyek forgalmi rendjére és a kijelölt gyalogos átkelőhelyek 
létesítésére vonatkozóan. 

 

3.2.3. Az Útügyi Osztály ellenőrzési, közreműködési feladatai 
 

a) A közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői által kialakított forgalmi rend 
figyelemmel kísérése, a forgalom biztonsága vagy zavartalansága érdekében a 
forgalomszabályozás módosításának kezdeményezése, a közút kezelőjének a közlekedés 
biztonságát sértő, vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a forgalmi rend 
felülvizsgálatára való kötelezése; 

b) a közúti forgalomszabályozás, a közutak állapotának, tisztaságának, nem közlekedési célú 
igénybevételének ellenőrzése; 

c) ellenőrzés, építés-felügyeleti ellenőrzés;  
d) jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetése; 
e) az országos és helyi közúthálózat tervezett fejlesztésének egyeztetése; 
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f) közreműködés azon eljárásokban, amelyeknek során a közúthálózatba tartozó utak lakott 
területen belüli teljes szakaszán, vagy annak egy részén a település lakókörnyezetének védelme 
érdekében a közút kezelője a 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsik 
behajtását – időszakos vagy állandó jelleggel – korlátozza, a 3,5 tonna megengedett 

össztömeget meghaladó tehergépkocsik, vontatók, mezőgazdasági vontatók és lassú járművek 
közlekedését tiltó korlátozott forgalmú övezetet (zóna) alakít ki, valamint e korlátozások 
esetében a célforgalmi közlekedést megengedő szabályozást vezet be; 

g) elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve ellenőrző berendezés elhelyezéséhez szükséges – 

a kialakított forgalmi rend ellenőrzése alapján – hozzájárulás adása. 
 

3.2.4. Az Útügyi Osztály szakhatósági, szakkérdéshez kapcsolódó és szakmai együttműködési 
feladatai 

 

a) Jogszabályban meghatározott esetekben eljár elsőfokú szakhatóságként. 
b) Szakhatósági állásfoglalás adása azokban az esetekben, amikor a kérelmező a közút kezelője 

hozzájárulásának megtagadásával, vagy a kezelő által adott feltételekkel nem ért egyet. 
c) Útügyi szakhatósági szakkérdésben történő közreműködés: 

- Más hatóságok jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásaiban. 
- Az elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és műtárgyakkal 

kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – engedélyezési eljárásokban. 
- A bányászati építésügyi hatósági hatáskörbe tartozó építményekre, valamint e létesítmények 

elvi építésének, használatba vételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásokban, 
valamint bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásokban. 

- A jogszabályban meghatározott sajátos építményfajtákkal kapcsolatos engedélyezési, 
valamint a villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési, továbbá az autógáz töltőállomások 
engedélyezési, valamint az éghető tartályok és olvadékok tartályainak létesítési, 
használatbavételi és javítási engedélyezési eljárásokban. 

 

3.2.5. Az Útügyi Osztály érdekelt államigazgatási szervként végzett és egyéb feladatai: 
 

a) Közreműködés – a közúthálózat-fejlesztési elképzelések figyelembevételével – a 

területfejlesztési, területrendezési feladatok ellátásában. 
b) Közreműködés területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő feladatok végrehajtásában, 

térségi fejlesztés, tervezés koordinálásában, véleményezés. 
c) Közreműködés településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 

eljárásában. 
d) Beruházói, tervezői egyeztetések, szakvélemény, belföldi jogsegély adása, ügyfelek 

tájékoztatása. 
e) Jogszabálytervezetek, útügyi műszaki előírás tervezetek, szabályzatok véleményezése. 
f) Rendszeres és eseti belső adatszolgáltatás. 
g) Panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. 
 

3.3. Bányászati Osztály 

 

A Főosztály által ellátott bányászati feladatokkal összefüggésben a Kormányhivatal illetékessége 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, Hajdú-Bihar megyére, Heves megyére és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyére terjed ki. 
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3.3.1. A bányafelügyelet feladata, hogy a felügyelete alá tartozó tevékenységek végzése során védje a 
dolgozók életét, testi épségét és egészségét, ellenőrizze az ásvány- és geotermikusenergia-

vagyonnal való gazdálkodásra, a környezet-, a táj- és a természetvédelemre, valamint a műszaki 
biztonságra és a tűzvédelemre vonatkozó szabályok megtartását. 
 

3.3.2. Feladatkörébe tartozik a bányafelügyelet engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján 
végzett, valamint katasztrófaveszély, vagy az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet 
elhárításához szükséges ásványi nyersanyag kitermelés jogszerűségének vizsgálata. 
A bányafelügyelet ellátja a külön jogszabályokban részére megállapított hatósági feladatokat. 
 

3.3.3. A Bányászati Osztály feladatkörében eljárva 

 

a) a felügyelt tevékenységet végző gazdálkodószervezetnél műszaki biztonsági, építésügyi 
hatósági, építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, piacfelügyeleti, munkaügyi, munkavédelmi, 
bányajáradék-önbevallási tárgykörökben ellenőrzést tart, 
b) jogszabály, biztonsági szabályzat, szabvány megszegésének megállapítása esetén intézkedik 
az előírt magatartás, vagy állapot létrehozása, helyreállítása iránt, 
c) közvetlen veszély, fenyegető súlyos károsodás esetén a munka folytatását megtiltja, korlátozza, 
illetve a munka újrafelvételének feltételeit megszabja, 
d) vizsgálja a súlyos üzemzavarokat és baleseteket, 
e) a felügyelt tevékenységi körben figyelemmel kíséri a bányászati veszélyek megelőzésével 
kapcsolatos bányavállalkozói, üzemi tevékenységet, elemzi a biztonsági, baleseti helyzet alakulását, 
és megteszi a helyzet javításához szükséges (műszaki, technológiai, szervezési) intézkedéseket, 
f) szakhatóságként közreműködik a jogszabály alapján szakhatósági jogkörébe utalt hatósági 
eljárásokban, valamint a területrendezési- és szabályozási, továbbá környezetvédelmi programok és 
egyéb, jogszabály által szakvéleményezési jogkörébe utalt véleményezésében, 
g) jogszabályban meghatározott esetekben végzi a felügyelt tevékenységet végző szervezetek 
dolgozóinak biztonságtechnikai vizsgáztatását, továbbá felkérésre részt vesz a felügyelt 
tevékenységgel kapcsolatos szakképzési vizsga vizsgabizottságában, 
h) ellátja az osztály feladatkörébe utalt igazgatási és nyilvántartási feladatokat. 

 

3.3.4. A Bányászati Osztály által felügyelt tevékenységek 

 

a) az ásványi nyersanyagok bányászata, 
b) a bányászati és földtani kutatási célt szolgáló földalatti létesítmények, valamint az e cél 
érdekében végzett mélyfúrás, 
c) a megszűnt földalatti bányák nyitva maradó térségeinek fenntartása és felhagyása, 
d) a geotermikus energia energetikai célra történő kinyerése és hasznosítása, az ehhez szükséges 
létesítmények és berendezések építése, használatbavétele és üzemeltetése, 
e) szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, csővezeték, a szénhidrogén-, a 

szén-dioxid-szállító, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gáz- és gáztermékvezeték 

építése, használatba vétele, üzemeltetése, elbontása és felhagyása, 
f) a szénhidrogén, valamint energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani 
szerkezetek kutatása, tárolásra történő kialakítása és hasznosítása, az ehhez szükséges 
létesítmények és berendezések építése, használatbavétele, üzemeltetése, bezárása, 
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g) a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő 
forgalmazása, a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek töltő és tároló létesítményei, a 
töltőüzemben lévő nyomáspróbázó és javító létesítményei, azok berendezései, valamint 
elosztóvezetékei építése, használatbavétele, üzemeltetése, elbontása és felhagyása, 
h) a polgári célú robbantóanyag raktárainak építése, használatbavétele és üzemeltetése, 
i) a meddőhányók létesítése, hasznosítása és megszüntetése, 
j) a gyutaccsal nem indítható polgári célú robbanóanyagoknak a felhasználás és a forgalmazás 
helyszínén, vagy telephelyén keveréssel történő előállítása, 
k) a polgári robbantási tevékenység, 
l) egyes nem bányászati célt szolgáló, bányászati módszerekkel végzett föld alatti tevékenységek 
(aknamélyítés, mélyfúrás, alagút- és vágathajtás) a mélyépítés kivételével, 
m) a robbantástechnikai kutató tevékenység, 
n) a bányászati hulladék kezelése, és az ehhez szükséges létesítmények és berendezések 
építése, használatbavétele és üzemeltetése, valamint bezárása és utógondozása, 
o) az a)–n) pontokban felsorolt tevékenységekhez és létesítményekhez alkalmazott nyomástartó 
berendezések és rendszerek létesítése, javítása, átalakítása, használatbavétele, üzemeltetése és 
elbontása, 
p) a földtani közeg által okozott veszélyek és káros folyamatok elleni védelem és az ehhez 
szükséges intézkedések, kötelezések elrendelése, 
q) a földtani közeg hasznosítási lehetőségeinek számbavétele, értékelése és a hasznosítás földtani 
feltételeinek meghatározása, 
r) a földtani kutatás, 
s) a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények 
létesítéséhez szükséges ásványinyersanyag-kinyerő helyek létesítése, üzemeltetése, 
megszüntetése. 

 

3.4. Közlekedési Osztály feladatköre 

 

Az Osztály tevékenységeinek alapvető célja a biztonságos közúti közlekedés feltételeinek 
megteremtése, a közúti járművek műszaki megfelelőségének javítása, valamint a 
versenyegyenlőség biztosítása a személy és áruszállításban a hatósági ellenőrzések és 
engedélyezési eljárások által. 
 

Feladatai: 

- A járművizsgáló állomások tevékenységének engedélyezése, auditálása, valamint a vizsgáló 
állomások és a műszaki vizsgabiztosok tevékenységének ellenőrzése, az ellenőrzés alapján a 
jogkövetkezmények alkalmazása. 

- A hatóság által üzemeltetett telephelyen végzett egyedi forgalomba helyezés engedélyezése, 
jármű-honosítási eljárás, valamint az illetékességi területén engedélyezett vizsgáló állomáson - a 

jármű tulajdonosára egyébként irányadó illetékességi szabálytól függetlenül - bármely 
telephelyen végzett forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat végzése, a vizsgáló 
állomás és a járműfenntartó szervezetek tekintetében a tevékenység felügyelete. 

- A járműbontókkal történő közreműködői megállapodások megkötése, a járműbontók 
tevékenységének ellenőrzése, bontási engedély kiadása, tevékenység engedélyezésével 
kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények alkalmazása. 

- A közúti és telephelyi ellenőrzések, valamint az azokhoz kapcsolódó bírságolásra irányuló 
eljárások lefolytatása. 
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- A közúti járművek közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a közúti járművek összeépítésének, egyedi 
átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése. 

- A kiszabott, de meg nem fizetett közigazgatási bírság végrehajtásának a kezdeményezése. 
- A gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő 

címkézésének ellenőrzése. 
- A jogsértést megállapító ellenőrzési jegyzőkönyv alapján kezdeményezett eljárás lefolytatása. 
- A személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, valamint a 

kapcsolódó önálló diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése és ellenőrzése. 
- Mezőgazdasági, erdészeti, két, három vagy négykerekű járművek piacfelügyeleti ellenőrzése és 

ezzel összefüggésben a bírságolási eljárások lefolytatása. 
- Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott 
feladatok tekintetében a digitális tachográf-kártyákkal (a gépjárművezetői kártya, az ellenőri 
kártya, a műhelykártya és az üzemben tartói kártya) kapcsolatos feladatok ellátása. 

- A tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását 
végző szervezetek engedélyezése, auditálása és ellenőrzése. 

- Tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállítási igazolvánnyal kapcsolatos 
engedélyezési feladatok ellátása. 

- Autóbusszal végzett saját számlás személyszállítási igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési 
feladatok ellátása. 

- A veszélyes anyagot szállító járművekre előírt „Jóváhagyási igazolás” kiadása. 
- A gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű minősítésének műbizonylattal való 

igazolása. 
- Gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeinek ellenőrzése, tevékenység 

megtiltása. 
- A gépjárműfenntartó szervezetek bejelentésének nyilvántartásba vétele. 
- Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és 

tartozékok ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása. 
- A mozgáskorlátozott személyek közúti közlekedésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, 

különösen a jármű mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakításához eltérés 
engedélyezése, a mozgáskorlátozott közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságát elbíráló 
bizottságban való műszaki szakértői közreműködés. 

- Tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási engedéllyel és engedélykivonattal 
kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása. 

- Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységi engedéllyel és 
engedélykivonattal kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása. 

- Két- vagy háromkerekű járművek, valamint négykerekű motorkerékpárok, továbbá a 
mezőgazdasági és erdészeti járművekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenység ellátása. 

- A közúti járművek előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek 
engedélyezése. 

- Jármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezése. 
- Közúti és telephelyi ellenőrzésekor megállapított jogsértések esetén hatósági eljárás 

kezdeményezése, bírságolási eljárást lefolytatása, meghatározott esetekben tevékenység 
végzésének megtiltása.  

- Bírságolási eljárásokkal kapcsolatosan nyilvántartás vezetése, végrehajtási eljárás 
kezdeményezése.  

- Nemzetközi autóbuszos különjárati menetlevél kiadása. 
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- Kapcsolat tartása a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben a központi és területi államigazgatási 
szervekkel. 

- Nyilvántartás vezetése a jogszabály által elrendelt kezelt adatokról. 
- Hatósági eszközök és anyagok, valamint a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása és 

meghatározott időszakonként leltározása. 
- Hatósági eljárásokhoz kapcsolódóan pénzkezelő hely működtetése. 

 

4.  A Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály kormánytisztviselőinek 
feladatköre 

 

A kormánytisztviselők biztosítják a főosztály hatósági tevékenységének eredményes ellátását, elért 
színvonalának megtartását, valamint közreműködnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény, valamint az ágazati jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos egységes 
joggyakorlat kialakításában. 
 

Feladatuk a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkednek a döntések, egyéb 
intézkedések közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli az ügyintézőket. A hatósági 
munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordítanak a hatósági eljárásokban 
született döntések szakmai színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó anyagi 
jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. A kapott utasítások és határidők 
figyelembevételével munkaterületükön felelősek a főosztály állandó és időszakos feladatainak 
megvalósításáért. 

 

4.1. A mérésügyi és műszaki biztonsági szakügyintéző és a mérésügyi szakügyintéző 
feladatköre 

 

- kiadmányozási joggal rendelkezik a hitelesítési bizonyítványok, valamint a helyszíni műszaki 
biztonsági ellenőrzésen benyújtott jegyzőkönyvek felvétele során; 

- a laboratóriumi és külszolgálati hitelesítések során a Hitelesítési Előírásokban leírt szakmai 
döntési és ellenőrzési joga van (hitelesség, hitelesíthetőség); 

- feladatkörét érintő Korm. rendeletek betartása; 
- feladata Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékben műszaki biztonsági és 

mérésügyi szakügyintézői tevékenység ellátása. 

4.1.1. A titkársági, igazgatási és iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézők feladatköre 

- felelősek a Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok 
technikai mozgásának bonyolításáért, az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért 
és iktatásáért, a határidő nyilvántartás vezetéséért; 

- közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében. 

 

4.2. Az útügyi szakügyintézők feladatköre 

 

- Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az útügyi szakügyintézői tevékenység ellátása; 
- a közlekedés színvonalát és a közlekedésbiztonságot javító útügyi hatósági engedélyezési 

feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, 
- az előírt statisztikai adatszolgáltatások pontos, határidőre történő szolgáltatása. 
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4.3. A Bányászati Osztály kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

- a bányafelügyelet munkavédelmi szabályzatának általános, valamint a feladatkörére vonatkozó 
előírások betartása; 
- a Bányászati Osztály felügyelete alá rendelt gazdálkodó szervezetek és azok tevékenysége 
tekintetében műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti, ásványvagyon-gazdálkodási, tűzvédelmi és piacfelügyeleti felügyeletet gyakorol; 
- ellátja az ügyintézésébe sorolt polgári robbantási tevékenységek I. fokú hatósági feladatait; 
- végzi a szakterületéhez kapcsolható tárgyú közérdekű bejelentések, panaszok, valamint a 
bejelentés-köteles események vizsgálatát és az ügyintézésébe sorolt szakhatósági 
megkeresésekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat; 
- feladatkörében eljárva végzi a jogszabályokban, valamint felsőbb szerv egyéb utasításában, 
állásfoglalásában meghatározott rá háruló hatósági és egyéb feladatokat, az iratkezelést, a 
nyilvántartások vezetését, a határidők betartásával, valamint az egyéb ügyvitellel kapcsolatos 
feladatok jogszerű és szakszerű végrehajtásával.  

 

4.3.1. A Bányászati Osztály titkársági, igazgatási és iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézőinek  

feladatköre 

 

- a bányafelügyelet munkavédelmi szabályzatának általános, valamint a feladatkörére vonatkozó 
előírások betartása; 
- végzi a feladatkörébe utalt adminisztrációs, számítógépes adatkezelési- és nyilvántartási 
feladatokat, a telefonközpont-, a központi e-mail postaláda-, a telefaxkezelés munkáit, a 
sokszorosítást, a digitalizálást (szkennelés), valamint a postázást, az ügyiratkezelést és az 
irattárazást; 
- végzi és ellátja a feladatkörébe tartozó különböző elszámolások, bizonylatok, stb. határidőben 
történő elkészítését és leadását.  
 

4.4. A Közlekedési Osztály kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

- a jármű műszaki vizsgabiztosok feladata a közúti járművek forgalomba helyezése, műszaki 
megvizsgálása, összeépítésének, egyedi átalakításának minősítése, és a hozzá kapcsolódó 
adminisztratív és igazgatási ügyek elvégzése; 

- a közlekedési hatósági műszaki ügyintézők feladata járműadatok rögzítése és járművek 
előjegyzése vizsgálatokra, pénzkezelő hely működtetése; 

- a járműfelügyeleti és járművizsga-ellenőrök feladata a külső vizsgaállomások engedélyezése, 
auditálása, az ott folyó tevékenység ellenőrzése valamint a gépjármű eredet vizsgáló és a 
tachográf illesztő műhelyek, a járműbontók engedélyezése és ellenőrzése, szabálytalanság 
feltárása esetén szankciók előkészítése; 

- a közúti ellenőrök alapvető feladata a közúti ellenőrzés, amely magában foglalja a vezetési és 
pihenőidőre, a menetíró készülékekre a műszaki, környezetvédelmi megfelelőségre, a 
rakományrögzítésre, a járművek méret és tömegnormáira, valamint a veszélyes áruk közúti 
szállításával kapcsolatos előírásokra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzését; a közúti 
járművek üzemeltetésének ellenőrzése közúton, ideértve az adott tevékenységhez előírt 
okmányok, engedélyek, jelzések, felszerelések ellenőrzését; a nehéz tehergépkocsik 
közlekedésének korlátozásáról szóló rendeletben meghatározott szabályok betartásának 
ellenőrzése; a telephelyi ellenőrzések végrehajtása, szabálytalanság feltárása esetén 
jegyzőkönyv felvétele és/vagy korlátozó intézkedések helyszíni meghozatala; 
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- a közlekedési hatósági forgalmi ügyintézők feladata az elsőfokú közigazgatási bírságok 
előkészítése, egyéb szankciók előkészítése, a kivetett bírságok nyilvántartása, valamint azok 
behajtása, végrehajtási eljárások kezdeményezése; 

- a közlekedési hatósági szolgáltatás engedélyezési ügyintézők feladata a közúti közlekedési 
szolgáltatási tevékenységhez és meghatározott járművek üzemeltetéséhez kapcsolódó 
bejelentési, engedélyezési, nyilvántartási és ellenőrzési feladatok ellátása, a sajátszámlás 
személy és áruszállítási igazolványok kiadása, valamint a digitális menetíró készülékekben 
használatos négy féle tachográf kártya igényeinek befogadása. 

 

5. A Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály kormánytisztviselőinek 
helyettesítési rendje 

 

A Főosztály kormánytisztviselőjét a közvetlen felettese által kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti. 
A helyettesítés rendjét a feladatleírások tartalmazzák.  
 

6.  A Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály szervezeti egységeinek 
 ügyfélfogadási rendje 

 

6.1. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály  

A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály vezetését az osztályvezető látja el. Az osztály nem 
működtet ügyfélszolgálatot. Az ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartásra ügyfélfogadási 
idő szolgál. 

Ügyfélfogadási hely: 
Székhelye: 3526 Miskolc, Szeles út 62. 
Kihelyezett iroda: 3300 Eger, Külsősor út 4. 
Telefon: 06-46/506-156 

e-mail: meresugy@borsod.gov.hu 

 

Az ügyfélfogadási ideje: 
Miskolcon: hétfő 8.00 – 12.00 

Egerben: hétfő 8.00 – 12.00. 

 

Előzetes bejelentés nélkül behozható mérőeszközök hitelesítése minden pénteken 8.00 – 12.00. 

A hét többi munkanapján előzetes egyeztetés alapján történik az ügyfélfogadás. Az osztályhoz 
kérelmeket, megrendeléseket, valamint egyéb ügyindító megkereséseket a kormányablakoknál 
is be lehet nyújtani. 

 

6.2. Útügyi Osztály 

 

Az Útügyi Osztály vezetését az osztályvezető látja el. Az osztály nem működtet 
ügyfélszolgálatot. Az ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartásra ügyfélfogadási idő szolgál. 

Ügyfélfogadási hely: 
Székhelye: 3527 Miskolc, József Attila utca 20. 
telefon: 06-46/502-051 

e-mail: utugy.miskolc@borsod.gov.hu 

mailto:meresugy@borsod.gov.hu
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Az ügyfélfogadási ideje: 
Az Útügyi Osztály munkaidőben előre egyeztetett időpontban fogadja az ügyfeleket. 

 

6.3. Bányászati Osztály 

 

A Bányászati Osztály vezetését az osztályvezető látja el. Az osztály nem működtet 
ügyfélszolgálatot. Az ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartásra ügyfélfogadási idő szolgál, 
munkaidőben előre egyeztetett időpontban fogadja az ügyfeleket. 

Ügyfélfogadási hely: 
3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 5. 
telefon: 06-46/503-740 

fax: 06-46/503-741 

e-mail: banyaszat@borsod.gov.hu 

 

6.4. Közlekedési Osztály 

 

A Közlekedési Osztály vezetését az osztályvezető látja el. Az osztály ügyfélszolgálatot működtet. Az 
ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartásra ügyfélfogadási idő szolgál. 

 

       Ügyfélfogadási hely: 3508 Miskolc, Futó utca 1. 
       telefon: 06-46/369-705, 06-46/505-130 

       e-mail: kozlekedes@borsod.gov.hu 

 

       a) Személy és áruszállítói engedélyek, igazolványok, digitális tachográf kártya, jármű adat igazolás: 
      Hétfő, szerda: 8.00-15.30 óráig 

      Péntek: 8.00-13.00 óráig 

      b) Jármű műszaki vizsga ügyek: 
      Hétfőtől csütörtökig: 7.30-15.30 óráig 

      Péntek: 7.30-13.00 óráig 

c) Egyéb jármű műszaki ügyek: 
      Hétfő, szerda: 8.00-15.30 óráig 

      Péntek: 8.00-13.00 óráig. 

  

mailto:banyaszat@borsod.gov.hu
mailto:kozlekedes@borsod.gov.hu
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II. 8. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának Ügyrendje 

 

1. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály felépítése, működése: 
 

1.1. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály felépítése 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi 
Osztály 1., Építésügyi Osztály 2., Építésügyi Osztály 3. és Örökségvédelmi Osztályra tagolódik. 
 

A Főosztály élén főosztályvezető áll, az osztályokat osztályvezető vezeti.  
 

1.2. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály működése 

 

A Főosztály feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 

 

A főosztályvezető – távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető által kijelölt 
osztályvezető – az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében kéthetente, illetve 
szükség szerint főosztályi vezetői értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az Építésügyi Osztály 1., 
Építésügyi Osztály 2., Építésügyi Osztály 3., Örökségvédelmi Osztály osztályvezetője. 

 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
érintett osztály vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az érintett osztály valamennyi 
kormánytisztviselője, illetve állandó meghívottként a főosztályvezető. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető engedélyével lehet. A munkatárs köteles a 
távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 

 

A szabadság engedélyezése a mindenkor hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint 

történik. 
 

A főosztályvezető főosztályi szinten, illetve az osztályok vezetői osztály szinten az egyes feladatok 
hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhatnak létre. A munkacsoport önálló szervezeti 
egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az 
erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, 
valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető, illetve az osztályvezető jelöli ki. 
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2. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály feladatköre: 
 

A Főosztály ellátja a Kormányhivatal feladatkörébe tartozó építésügyi, építésfelügyeleti és 
örökségvédelmi feladatokat. 
 

2.1. Építésügyi hatósági feladatok 

 Az építésügyi hatósági feladatok: 
 építésügyi hatósági feladatok ellátása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat 

támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával az alábbi eljárások 
során:  

 építésügyi hatósági szolgáltatás, 
 építési engedélyezési eljárás, 
 összevont engedélyezési eljárás, 
 összevont telepítési engedélyezési eljárás, 
 országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárása,  
 használatbavételi engedélyezési eljárás, használatbavétel tudomásulvétele, ezzel 

kapcsolatban a változási vázrajz Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) 
történő elektronikus feltöltésre kötelezés, 

 fennmaradási engedélyezési eljárás,  
 bontási engedélyezési eljárás, 
 jogutódlás tudomásulvételi eljárás, 
 hatósági bizonyítvány kiállítása tárgyában jár el, 
 engedély nélkül elkezdett bontás esetén a bontási engedély kérelem elutasítása, 
 veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén 

szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat le, 
 műemlék kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyek, 
 kötelezési eljárásokat folytat le, 
 építésügyi bírságot szab ki, 
 szakhatósági eljárásokat, szakmai vélemények kiadása tárgyában szakkérdés 

vizsgálati eljárások folytat le, 
építésügyi hatósági szolgáltatás feladatait teljesíti, 

 az ellenőrzött bejelentés tárgyában eljárást folytat le, 
 kisajátítási tervet záradékol, 
 hatósági ellenőrzést foganatosít, 
 feladatellátásához kapcsolódóan vezeti az építésügyi hatóság hatáskörébe utalt 

nyilvántartásokat, 
 együttműködik más jogszabályban meghatározott szakmai szervezetekkel. 

 

2.2. Építésfelügyeleti hatósági feladatok 

 Ellátja az építési folyamat felügyeletét, ellenőrzi az építmény műszaki állapotát, valamint 
feltárja a szabálytalan építkezéseket, melynek keretében 

 építésfelügyeleti hatósági ellenőrzést végez, 
 építési kivitelezési tevékenységetk ellenőrzi, 
 építésrendészeti eljárást folytat le, 
 építésfelügyeleti bírságot szab ki, 

 a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján 
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igazolást, tájékoztatást állít ki, 
 a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján 

épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítása 
tárgyában eljárást folytat le, 

 szakhatósági eljárást folytat le,  
 hatósági ellenőrzést foganatosít, 
 feladatellátásához kapcsolódóan vezeti az építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe utalt 

nyilvántartásokat, 
 együttműködik más jogszabályban meghatározott szakmai szervezetekkel.  

 

2.3. Örökségvédelmi feladatok 

 

A Főosztály a kulturális örökség védelmével kapcsolatban építéshatósági, örökségvédelmi hatósági, 
továbbá szakhatósági és szakkérdés vizsgálati feladatokat, örökségvédelmi felügyeleti feladatokat, 
valamint egyéb, hatáskörébe utalt feladatokat lát el. 

 

2.3.1. Örökségvédelmi hatósági feladatok 

 

 Az örökségvédelmi hatósági feladatok ellátása az építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával az alábbi 
eljárások során:  

 örökségvédelmi engedélyezési eljárást; 
 örökségvédelmi bejelentés tudomásulvételi eljárást; 
 összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárást; 
 egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárást folytat le;  

 régészeti örökségvédelmi engedélyezési eljárást folytat le; 
 régészeti tudomásulvételi eljárást folytat le; 
 szakhatósági eljárást, örökségvédelmi szakmai vélemények kiadása tárgyában 

örökségvédelmi szakkérdés vizsgálati eljárást folytat le; 
 örökségvédelmi bírságot szab ki; 
 kötelezési eljárást folytat le; 
 hatósági bizonyítvány kiállítása tárgyában eljárást folytat le; 

 örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvételi eljárást folytat le; 
 hatósági ellenőrzést foganatosít; 
 műemlék jogi jellegű ingatlant, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant 

érintő, a Tao tv. szerinti kulturális örökségvédelmi célú beruházás, felújítás, vagy 
karbantartás adott adóévben történt szabályszerű elvégzésének igazolására az 
illetékes hatóság a jogosult kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki; 
közreműködik a Magyar Államot  megillető, a kulturális örökség védetté nyilvánított 
elemei vonatkozásában fennálló elővásárlási jog gyakorlásában; 

 az ellenőrzött bejelentés tárgyában eljárást folytat le. 
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2.3.2. Örökségvédelemmel kapcsolatos nem hatósági feladatok 

 

 településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában örökségvédelmi szakmai 
véleményt ad; 

 védett műemléki érték fenntartható, integrált szemléletű, a védelmet és fejlesztést 
összehangoló megőrzésének - hatósági szolgáltatás keretében történő – elősegítése; 

 az örökségvédelem érdekeit érintő helyi szintű szakmai és társadalmi együttműködés 
elősegítése; 

 örökségvédelmi hatósági szolgáltatás teljesítése. 
 

3. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály feladatkörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása: 
 

A Főosztály feladatait Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére kiterjedően végzi. 
 

A Főosztály építésügyi és építésfelügyeleti feladatai az alábbiak szerint kerülnek megosztásra: 
 

- Az Építésügyi Osztály 1. a Miskolci, a Mezőcsáti, a Mezőkövesdi és Tiszaújvárosi Járásokat 
érintő feladatokat látja el a miskolci székhelyen, valamint a Mezőkövesdi és Tiszaújvárosi 
Kirendeltségen. 

 

- Az Építésügyi Osztály 2. az Ózdi, az Edelényi, a Kazincbarcikai, Putnoki és a Szikszói 
Járásokat érintő feladatokat látja el az ózdi székhelyen és az Edelényi Kirendeltségen.  

 

- Az Építésügyi Osztály 3. a Sárospataki, a Cigándi, az Encsi, a Gönci, a Sátoraljaújhelyi, a 
Szerencsi és a Tokaji Járásokat érintő feladatokat látja el a sárospataki székhelyen, valamint 
az Encsi, Szerencsi és a Sátoraljaújhelyi Kirendeltségen. 

 

A Főosztály építésügyi és örökségvédelmi feladataival összefüggésben a kulturális örökség 
elemeit érintő ügyeket az Örökségvédelmi Osztály Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érintően 
látja el. 

4. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály kormánytisztviselőinek feladatköre: 
 

4.1. A Főosztály kormánytisztviselőinek általános feladatköre 

 

4.1.1.  Köteles a rá szignált iratokat a jogszabályoknak megfelelően a határidő lejárta előtt, az 
 ellenőrzéshez szükséges ésszerű időn belül kiadmányozásra előkészíteni és kézjegyével 
 ellátni, azt a vezető által meghatározott rendben rendelkezésre bocsátani. 
 

4.1.2.  Köteles a hozzá érkezett, e-maileket szignálásra továbbítani az ügyviteli ügyintézőn keresztül. 
 

4.1.3.  Felelős a hatályos jogszabályok szerinti munkavégzésért. 
 

4.1.4.  A feladatköre alapján a részére megállapított, illetve a főosztályvezető, osztályvezető által 
 kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők betartásával végzi. 
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4.1.5.  Köteles a Főosztály szakterületeit érintő jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérni, és arra a 
 főosztályvezető, az osztályvezető figyelmét írásban felhívni. 
 

4.1.6.  Köteles a munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintéző iránymutatásait betartani. 
4.1.7. Amennyiben a munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintéző és a munkacsoport tagja 
 szakmai kérdésben nem jutnak konszenzusra, akkor a vitás kérdés eldöntése érdekében az 
 osztályvezetőhöz, főosztályvezetőhöz kell fordulniuk. 
 

4.1.8. Köteles a feladatköréhez kapcsolódó egységes nyilvántartásokat létrehozni, azokat 
 folyamatosan vezetni. 

 

4.1.9. Köteles az ügyintézésre váró, a határidőben lévő, valamint az elintézett ügyiratokat 
 elkülönítetten kezelni. 
 

4.1.10. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 
 hatáskörébe utal. 
 

4.1.11. Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni. 
 

4.1.12. Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
 

4.1.13. Köteles rendszeresen tanulmányozni az osztályon rendelkezésére álló, vagy Interneten 
 elérhető szakmai kiadványokat, joganyagokat, bírósági döntéseket. 
 

4.1.14. Alapvető kötelessége alkalmazni munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket 

 és folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat. 
 

4.1.15. A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Kormányhivatal 
 állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
 

4.1.16.  Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
• az irattári tételszám meghatározásáról, az előzményi iratok csatolásáról és végleges 

szereléséről, 
• az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 
• az iratokkal való elszámolásról, 
• hatósági statisztikai adatok megadásáról, 
• az ügykezelési utasítások megadásáról. 

 

4.1.17. A szakterületet érintő jogszabályváltozások figyelemmel kísérése a központi államigazgatási 
 szervek területi szerveire vonatkozóan és azok alkalmazásának segítése. 
 

4.1.18. A munkatervben foglalt feladatok ellátásának szervezése és koordinálása. 
 

4.1.19. Az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás. 
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4.1.20. A Főosztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 

 segédletek elkészítése. 
 

4.2.  Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály kormánytisztviselőinek további feladatköre 

 

4.2.1.  Ellátja a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök által a Kormányhivatal 
feladat-és hatáskörébe tartozó, az SzMSz és jelen Ügyrend alapján a Jogi, Humánpolitikai és 
Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztályának tevékenységi körébe tartozó 
intézkedésekkel kapcsolatban rábízott feladatokat. 

 

4.2.2.  Az általa ellátott ügyek vonatkozásában gondoskodik az főosztály tevékenységi körébe tartozó 
 feladatok szakszerű és eredményes ellátásáról, a kormánymegbízott, a főigazgató, a 
 főosztályvezető, osztályvezető utasításainak végrehajtásáról. 
 

4.2.3. Fokozott figyelmet fordít a Kormányhivatal jogi képviseleti tevékenysége szakszerű, 
 eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására.  
 

4.2.4.  Az osztály, valamint a Kormányhivatal további szervezeti egységei perképviseleti 
tevékenységet ellátó jogtanácsosai, jogi végzettségű kormánytisztviselői számára – az 

osztályvezető megbízása alapján, illetve szükség szerint utólagos tájékoztatása mellett – 

szakmai segítséget nyújt a különböző intézkedések jogszerű, egységes szemléletű 
előkészítéséhez, illetve foganatosításához. 

 

4.3. A Főosztály titkársági, igazgatási és iratkezelési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek a 
feladatköre 

 

4.3.1.  A titkársági, igazgatási és iratkezelési ügyintézők a feladatleírásban részükre megállapított, 
 illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a 
 jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzik. 
 

4.3.2.  Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettesük megbízza őket. 
 

4.3.3.  Felelősek a Főosztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, 
 az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a határidő-nyilvántartás 
 vezetéséért. 
 

4.3.4.  Közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében. 

 

5. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály kormánytisztviselőinek a helyettesítési rendje: 
 

A Főosztály kormánytisztviselőinek a helyettesítési rendjét a feladatleírások tartalmazzák.  
 

6. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály ügyfélfogadási rendje: 
 

3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 
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 Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

 Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

        Péntek: 9:00-12:00 

 

6.1. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály osztályainak és kirendeltségeinek 
ügyfélfogadási rendje: 

 

6.1.1. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. és a hozzátartozó 
kirendeltségeinek ügyfélfogadási rendje: 

 

6.1.1.1. Építésügyi Osztály 1. 
3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 
Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

  Péntek: 9:00-12:00 

 

6.1.1.2. Építésügyi Osztály 1. (Mezőkövesdi Kirendeltség) 
3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 4.szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 
Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

  Péntek: 9:00-12:00 

 

6.1.1.3. Építésügyi Osztály 1. (Tiszaújvárosi Kirendeltség) 
      3581 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 

Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

  Péntek: 9:00-12:00 

 

6.1.2. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 2. és a hozzátartozó 
kirendeltségeinek ügyfélfogadási rendje: 
 

6.1.2.1. Építésügyi Osztály 2. 
3600 Ózd, Gyújtó tér 1. szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 
Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

  Péntek: 9:00-12:00 

 

6.1.2.2. Építésügyi Osztály 2. (Edelényi Kirendeltség) 
       3780 Edelény, István király útja 52. szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 

Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

  Péntek: 9:00-12:00 

 

6.1.3. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 3. és a hozzátartozó 
kirendeltségeinek ügyfélfogadási rendje: 
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6.1.3.1. Építésügyi Osztály 3. 
  3950 Sárospatak, Kossuth út. 44. szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 

Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

  Péntek: 9:00-12:00 

 

6.1.3.2. Építésügyi Osztály 3. (Encsi Kirendeltség) 
  3860 Encs, Petőfi út 75. szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 

Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Péntek: 9:00-12:00 

  

   

6.1.3.3. Építésügyi Osztály 3. (Szerencsi Kirendeltség) 
      3900 Szerencs, Rákóczi út 89.szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 

Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

  Péntek: 9:00-12:00 

 

6.1.3.4. Építésügyi Osztály 3. (Sátoraljaújhelyi Kirendeltség) 
      3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 

Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

  Péntek: 9:00-12:00 

 

6.1.4. Örökségvédelmi Osztály ügyfélfogadási rendje 

      3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. szám alatt, előre egyeztetett időpontban: 
Hétfő: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

       Szerda: 9:00-12:00 és 13:00-15:30  

  Péntek: 9:00-12:00 
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II. 9. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A Népegészségügyi Főosztály felépítése, működése 

 

1.1. A Főosztály élén a megyei tisztifőorvos áll. A Főosztályon belül Közegészségügyi és 
Járványügyi Osztály, valamint Laboratóriumi Osztály működik.  

 

A Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a Főosztály illetékessége a 
Kormányhivatal illetékességével egyezően Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére terjed ki. 
 

Sugár-egészségügyi feladatkörében a Főosztály különös illetékességgel jár el, illetékessége 
kormányrendeletben meghatározottak szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékre 
terjed ki. 

 

A környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumi feladatkörben a Kormányhivatal illetékessége Borsod-

Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megye területére terjed ki. 
 

1.2. A Népegészségügyi Főosztály működése 

 

A Főosztály feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
főosztályvezető – távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető által kijelölt 
osztályvezető – értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Közegészségügyi és Járványügyi 
Osztály, valamint a Laboratóriumi Osztály osztályvezetője, valamint a Főosztály önálló szakmai 
területeit képviselő egy-egy kormánytisztviselője. 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza. 

 

A Laboratóriumi Osztály munkaidőn kívüli humán mikrobiológiai mintafogadási, feldolgozási és 
leolvasási rendjében részvevő kormánytisztviselők beosztás szerinti munkaidőben, az általános 
munkarendtől eltérően szombati napon 7.00 és 17.00 óra, vasárnap, illetve munkaszüneti napon 
11.00 és 13.00 óra, vagy szükség esetén 7.00 és 17.00 óra között is végzik tevékenységüket. A 
Laboratóriumi Osztály munkaidőn kívüli környezetvédelmi mintavételi, leolvasási rendjében részvevő 
kormánytisztviselők beosztás szerinti munkaidőben is végzik tevékenységüket. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a jelenléti íven az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével 
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ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Főosztály munkatársai tekintetében a főosztályvezető távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén a kijelölt osztályvezető feladata. 

 

2. A Népegészségügyi Főosztály feladatköre 

 

2.1. A Népegészségügyi Főosztály feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 

 

2.1.1. A Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva: 
 

a) ellátja a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és 
település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, 
kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy) és járványügy területén jogszabályban meghatározott 
feladatokat; 

b) járványügyi, közegészségügyi, feladatellátásához kapcsolódóan járványügyi, kémiai, 
bakterológiai, sugár-egészségügyi vizsgálólaboratóriumot működtet; 

c) ellátja az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 
egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-

értékelést) területén jogszabályban meghatározott feladatokat, közreműködik a lakosság 
egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányításában, 
szervezésében, koordinálja a programok végrehajtását; 

d) illetékességi területén hatáskörébe tartozó eljárásokban hatósági és felügyeleti jogkört gyakorol; 
közreműködik döntés-felülvizsgálati eljárásokban; 

e) ellátja a népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatalok szakmai tevékenységének 
irányítását, koordinálását, szakmai felügyeletét; 

f) egészségügyi szolgáltatást nyújt. 
 

2.1.2. A járási hivatalok népegészségügyi szakmai tevékenységének irányítása, koordinálása, 
szakmai felügyelete tekintetében: 

 

a) az egyedi hatósági ügyek kivételével szakmai állásfoglalásokat, tájékoztatókat ad ki; 
b) közreműködik a szakmai éves munkaterv elkészítésének irányelvei meghatározásában és 

értékeli a járási hivatalok népegészségügyi feladataival összefüggő szakmai éves beszámoló 
jelentéseit; 

c) meghatározza a Kormányhivatal, illetve járási hivatalok készenléti rendjének főbb 
követelményeit. 
 

2.1.3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
 

a) a közegészségügyi, járványügyi, egészségügyi igazgatási, sugáregészségügyi szakterületeken 
előkészíti a Kormányhivatal hatáskörébe utalt elsőfokú hatósági döntéseket, felügyeleti 
intézkedéseket, szakhatósági állásfoglalásokat és felügyeleti intézkedéseket, szakkérdésben 
véleményt ad; 

b) ellátja a kórházhigiénés, a védőnői, az ápolási szakterületen a Kormányhivatal hatáskörébe 
tartozó, jogszabály szerinti szakfelügyeleti feladatokat; 
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c) kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 
nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket. 
 

2.1.4. Funkcionális feladatai tekintetében: 
 

a) a Kormányhivatal belső szabályzataiban, továbbá a kormánymegbízott által meghatározott 
ügyekben biztosítja a kormánymegbízott, a főigazgató és a Kormányhivatal képviseletét; 

b) közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a bíróságok és más hatóságok 
előtti eljárásokban; 

c) kiadmányozásra előkészíti a Főosztály feladatkörét érintő kormánymegbízotti utasításokat; 
d) intézi a Főosztály feladatkörét, valamint működését érintő panaszokkal, közérdekű 

bejelentésekkel kapcsolatos ügyeket. 
 

2.1.5. Kodifikációs feladatai tekintetében: 
 

a hatósági, szakfelügyeleti tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat 
kezdeményez, részt vesz a szakterületet érintő jogszabály tervezetek véleményezésében. 
 

2.1.6. Környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumi szakterületi feladatok tekintetében: 
 

a) a környezet- és természetvédelemért felelős miniszter által meghatározott feladatmegosztás 
szerint a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és 
terhelési adatainak méréséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított 
környezetvédelmi mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat (monitoring), valamint az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer működtetéséhez szükséges – hatáskörébe utalt – 

területi feladatokat; 
b) nemzetközi megállapodásokból határvízi mintavételezést, vizsgálatokat és adatszolgáltatási 

feladatokat lát el. 
 

3. A Népegészségügyi Főosztály feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása): 

 

3.1. A Közegészségügyi és Járványügyi Osztály feladatköre 

 

A Közegészségügyi és Járványügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében felkérésre részt vesz a 
járványügyi, közegészségügyi, sugáregészségügyi, egészségfejlesztési és egészségügyi igazgatási 
szakterületet érintő jogszabály tervezetek véleményezésében. 
 

3.1.1. Járványügyi szakterületi feladatok: 
 

3.1.1.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
 

a) ellátja a hatályos jogszabályokban a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal 
részére meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat, szakkérdésekben véleményt 
nyilvánít; 

b) közigazgatási per kezdeményezése esetén a keresetlevél és a felterjesztett iratok alapján 
megvizsgálja felügyeleti eljárás indításának szükségességét; 
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c) ellátja a Kormányhivatal jogi képviseletét a Főosztály feladatkörével kapcsolatos közigazgatási 
perekben; 

d) előkészíti az első fokon elbírált hatósági ügyek felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti 
intézkedéseket;  

e) nyilvántartásokat vezet, ellenőrzéseket végez, eljár a járványüggyel kapcsolatos panaszok, 
közérdekű bejelentések ügyében. 

 

3.1.1.2. Fertőző epidemiológiai és védőoltási feladatai tekintetében: 
 

a) irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 
hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy a 
járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a megye egész területére, vagy egy 
részére; 

c) helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez; 

d) felügyeli, koordinálja a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai 
fertőző betegekkel kapcsolatos tevékenységét; 

e) a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvos, illetve a 

szakmai irányítása alá tartozó Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NKK) 
számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a megye területén előforduló járványokról, 
fertőző betegségekről; 

f) zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről; 
g) szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen az előírásszerű tárolást, nyilvántartást 

és felhasználást; 
h) a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását, felügyeli a Kormányhivatal 

népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai védőoltásokkal kapcsolatos 
tevékenységét; 

i) ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 
érdekében a szükséges feladatokat. 

 

3.1.1.3. Kórház-higiénés feladatai tekintetében: 
 

a) folyamatosan figyelemmel kíséri a megye kórházi járványügyi helyzetét (az egészségügyi 
szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek alakulását); 

b) működteti a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszert (a továbbiakban: NNSR); 
c) értékeli az NNSR kötelező jelentéseinek (VÁF, MRK) adatait, szükség esetén beavatkozik; 

d) kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan előforduló fertőzéseket, vagy a különös 
jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzést és nosocomialis fertőzést követő 
haláleseteket, a járványügyi kivizsgálást az intézményi kórházhigiénés, illetve infekciókontroll 
szolgálatával közösen végzi, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását; 

e) járvány vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

f) ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai felügyeletét a 
vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint; 
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g) együttműködik a fekvőbeteg ellátó intézmények kórházhigiénés, illetve infekciókontroll 
szolgálatával; 

h) ellátja a Megyei Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság titkársági feladatait; 
i) elbírálja az egészségügyi intézmények manuális és intenzív betegellátó tevékenysége kapcsán 

a létesítéssel, illetve rekonstrukcióval kapcsolatos higiénés terveket, véleményt ad, részt vesz az 
első fokon eljáró hatóság által előkészített szakmai konzultációkon; 

j) végzi a megye területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 
történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását. 
 

3.1.1.4. DDD szakterületi feladatai tekintetében: 
 

a) koordinálja és ellenőrzi a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai 
fertőtlenítéssel kapcsolatos tevékenységét; 

b) kórházban, rendelőintézetben folyó fertőtlenítő tevékenységgel kapcsolatban felmerült 
problémák, vagy különleges feladatok megoldásában szakmai segítséget nyújt a kórházi 
(rendelőintézeti) higiénikusoknak; 

c) figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 
ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok megelőzésére, 
elhárítására, összehangolja, koordinálja és ellenőrzi a Kormányhivatal népegészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalai ez irányú tevékenységét. 

 

3.1.2. Közegészségügyi szakterületi feladatok: 
 

3.1.2.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
 

a) ellátja a hatályos jogszabályokban a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal 
részére meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat, szakkérdésekben véleményt 
nyilvánít; 

b) közigazgatási per kezdeményezése esetén a keresetlevél és a felterjesztett iratok alapján 
megvizsgálja felügyeleti eljárás indításának szükségességét; 

c) előkészíti az első fokon elbírált hatósági ügyek felülvizsgálata során szükségessé váló 
felügyeleti intézkedéseket; 

d) nyilvántartásokat vezet, ellenőrzéseket végez, eljár a közegészségüggyel kapcsolatos panaszok, 
közérdekű bejelentések ügyében. 

 

3.1.2.2. Település- és környezet-egészségügyi feladatai tekintetében: 
 

a) vizsgálja és felügyeli: 
- a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata során a 

közegészségügyi előírások teljesülését; 
- a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a légszennyezettségi állapotot, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és 
elhelyezést, a hulladékok kezelését és elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés 
egységeket és a közlekedés körülményeit; 

- a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
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b) feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a 
felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, a kültéri levegő biológiai 
szennyezettségének (növényi pollen és gombaspóra), illetve a beltéri levegőszennyezettség 
vizsgálatára; 

c) az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalait, az önkormányzatokat, 
az érintett más hatóságokat; 

d) közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített hatáskörében 
intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

e) fogadja a szolgáltatók által a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően rendelkezésre 
bocsátott ivóvíz-minőségi önellenőrző vizsgálatok adatait, és ezeket, valamint a hatósági 
vizsgálatok adatait az előírt rendszerességgel és határidőre továbbítja a szakmai irányítási 
jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvos, illetve a szakmai irányítása alá 
tartozó NKK részére megadott módon; 

f) lefolytatja az ivóvízbiztonsággal kapcsolatos engedélyezési eljárásokat, vizsgálja a vízzel 
közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének meglétét;  

g) lefolytatja a vízforgató berendezés létesítése, üzemeltetése alóli felmentéssel kapcsolatos 
hatósági eljárást; 

h) piacfelügyeleti tevékenységet végez a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes 
eljárásokban. 
 

3.1.2.3. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi feladatai tekintetében: 
 

a) nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság időszakos, 
vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, szabadidő 
eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 

b) javaslatot tesz az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, valamint az 
azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során feltárt 
hiányosságok megszüntetésére. 
 

3.1.2.4. Kémiai biztonsági feladatai tekintetében: 
 

a) végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 
közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 

b) vizsgálja és felügyeli a mérgezések bejelentésével kapcsolatos előírások érvényesülését; 
c) ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos külön jogszabály szerinti 

engedélyezési és ellenőrzési feladatokat; 
d) feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

társosztályokkal, szervekkel, a foglakozás-egészségügyi szolgálattal. 
 

3.1.2.5. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatai tekintetében: 
 

a) vizsgálja: 
- a megye lakossága élelmezésének és táplálkozásának alakulását,  
- az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat, és elősegíti 

leküzdésüket; 
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b) végzi és felügyeli: 
- a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai készítmények, étrendkiegészítők 

előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését; 

- az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 

c) vizsgálja a fekvőbeteg-gyógyintézet betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést – a 

rendszeres diétát, a speciális diétát és az enterális szondatáplálást is beleértve – és a 

fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést tápanyagszámítással, biokémiai elemzéssel. 
 

3.1.3. Egészségfejlesztési szakterületi feladatok: 
 

Egészségfejlesztési szakmai koordinációs feladatai tekintetében irányítja, szervezi és összehangolja 
a lakosság egészségének megtartására, javítására és a betegségek megelőzésére, korai 
felismerésére irányuló népegészségügyi munkát, ennek érdekében együttműködik a gyógyító-

megelőző hálózattal, a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai 

egészségfejlesztési feladatokat ellátó munkatársaival és a prevenciós tevékenységet folytató civil 
szervezetekkel. 

 

3.1.3.1. Egészségfejlesztési funkcionális feladatai tekintetében: 
 

a) az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal és a civil szervezetekkel 

együttműködve segíti a népegészségügyi ismeretek terjesztését; 
b) csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett programokhoz, azokat 

megyei szinten kezdeményezi, végrehajtásukban részt vesz; 

c) szakmailag támogatja a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalai 
munkatársainak egészségfejlesztési munkáját; 

d) ellátja a Főosztály sajtófelelősi feladatait, kapcsolatot tart az írott és elektronikus médiával. A 
média által kért aktuális téma kommunikációs háttéranyagát egyezteti a szakterület illetékesével, 
vezetőjével. A háttéranyagot összeállítja és megküldi a média felé, megszervezi a nyilatkozat, 
interjú adását. Médiaanyagokat archivál, dokumentál; 

e) az egészségfejlesztési munkához szükséges módszertani és szemléltető anyagok beszerzését, 
elkészítését kezdeményezi; 

f) támogatja a Települési Egészség Koalíciók létrehozását, ehhez kapcsolódóan a járási 
egészségfejlesztők munkáját segíti. Közreműködik különböző színtereken az egészségtervek 
elkészítésében; 

g) közreműködik a szervezeti egységek és a Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási hivatalai szakmai feladatellátásához kapcsolódó, kormányhivatalon kívüli szervek, 
szervezetek, települési és megyei önkormányzatok, társadalmi és civil szervezetek, egyházak 
megkeresésén alapuló együttműködési megállapodások, tevékenységek, pályázatokhoz 
kapcsolódó vélemények, nyilatkozatok kiadása koordinálásában, véleményezésében, javaslatot 
tesz a megyei tisztifőorvos részére a szakmai szempontból történő jóváhagyásra. 

 

3.1.3.2. Népegészségügyi szűrésekkel kapcsolatos funkcionális feladatai tekintetében: 
 

a) a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvos által elkészített 
és jóváhagyott, az onkológiai lakosságszűrés szakmai és szervezési irányelveit rögzítő szűrési 
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protokollok vonatkozó részét (Behívási és követési rendszer működtetése, Teljesítmény- és 
minőség-ellenőrzés c. protokollok) a helyi szükségletekhez, adottságokhoz és lehetőségekhez 
igazodó módon alkalmazza, és folyamatosan ellenőrzi azok végrehajtását; 

b) biztosítja a behívó - visszahívó - követési rendszer működésének folyamatosságát; 
c) közreműködik a behívási menetrend tervezésében, elkészítésében, figyelembe véve a 

szűrőegységek aktuális fogadókészségét; 
d) az emlőszűréshez szükséges borítékok, meghívólevelek megfelelő mennyiségét megigényli a 

szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvostól, majd a kapott 

mennyiséget továbbítja a szűrőállomások felé; 

e) a rendelkezésére álló adatok alapján végzett időszakos értékelés, elemzés szerint jelentéseket 
készít a népegészségügyi szűrésekről; 

f) gondoskodik a program kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról; 
g) az OSZR-ben rögzíti, feldolgozza, majd továbbítja az emlő- és méhnyakszűrésekre vonatkozóan 

– a komplex mammográfiás központoktól, citológiai laboratóriumoktól – beérkező havi- és 
negyedéves jelentéseket a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos 
tisztifőorvos részére; 

h) fogadja, ellenőrzi, majd teljesítés-igazolással ellátva továbbítja az emlőszűrés postaköltség 
számláit a szakmai irányítási jogkörök gyakorlásában közreműködő országos tisztifőorvos 
részére. 

 

3.1.3.3. Nemfertőző epidemiológiával kapcsolatos feladatai: 
 

a) működteti a kialakításra kerülő nem fertőző betegségek, valamint a környezeti hatásokkal 
összefüggő egészségkárosodások bejelentési és nyilvántartási rendszerét; 

b) felügyeli a megye területén a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába 
történő adatszolgáltatást; 
végzi a lakosság egészségi állapotának és az egészséget befolyásoló tényezőknek egybevetett 
elemzését a többi szervezeti egységtől és egyéb szakszolgálatoktól kapott adatok alapján. 
 

3.1.4. Egészségügyi igazgatási szakterületi feladatok: 
 

3.1.4.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
 

a) ellátja a hatályos jogszabályokban a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal 
részére meghatározott hatósági feladatokat; 

b) részt vesz a hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzésekben, illetve közreműködik a szakfelügyelők 
eseti megbízásainak koordinálásában; 

c) közreműködik a beutalási rend, illetve a sürgősségi beutalási rend kialakításában; 

d) közreműködik az egészségügyi válsághelyzeti ellátással összefüggésben felmerülő hatósági 
feladatokban. 

 

3.1.4.2. Szakfelügyeleti feladatai tekintetében: 
 

a) ellátja a szakfelügyelőkkel kapcsolatos feladatokat, közreműködik az orvosszakmai 

szakfelügyelet működtetésében; 
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b) irányítja az ápolási szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti, és megyei szinten 
szervezi az ápolásszakmai követelmények érvényre juttatását, felkérésre részt vesz az országos 
tisztifőorvos ellenőrzési feladataiban; 

c) irányítja a védőnői szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti, és megyei szinten 
szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, felkérésre részt vesz az országos 
tisztifőorvos ellenőrzési feladataiban; 

d) irányítja a kórházhigiénés szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti, és megyei szinten 
szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását, felkérésre részt vesz az országos 
tisztifőorvos ellenőrzési feladataiban; 

e) részt vesz az egészségügyi szolgáltatókat érintő panaszügyek kivizsgálásában, biztosítja a 
szakfelügyeletet a panaszügyek kivizsgálásához kapcsolódóan. 

 

3.1.4.3. Megyei szakfelügyelő vezető védőnői feladatai tekintetében: 
 

a) a megyei szakfelügyelő vezető védőnő közreműködik a szolgálat nő-, anya-, csecsemő-, 

gyermek-, ifjúság- és családvédelmi feladatainak irányításában, szervezésében. E szakterület 
tekintetében megyei szakfelügyelőként és a megyei tisztifőorvos szaktanácsadójaként jogosult 
és köteles eljárni; 

b) koordinálja a járási szakfelügyelő vezető védőnők szakfelügyeleti munkáját, esetenként részt 
vesz az ellenőrzésben; 

c) szakmai felügyeletet gyakorol a családvédelmi szolgálat és a kórházi védőnők tevékenysége 
felett. 

 

3.1.4.4. Megyei szakfelügyelő vezető ápolói feladatai tekintetében: 
 

a) a megyei szakfelügyelő vezető ápoló közreműködik a gyógyító-megelőző szolgálatok, valamint 
az ápolási szakterületen működő egészségügyi vállalkozások ápolási tevékenységének 
ellenőrzésében; 

b) koordinálja a járási szakfelügyelő vezető ápolók munkáját; 
c) egészségfejlesztési tevékenység keretében összehangolja, szervezi és segíti szakterülete 

dolgozóit a gyógyító-megelőző munkafolyamatokban, a megelőzést szolgáló programok 
kidolgozásában. 

 

3.1.5. Sugáregészségügyi szakterületi feladatok: 
 

3.1.5.1. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
 

a) ellátja a hatályos jogszabályokban a népegészségügyi (sugáregészségügyi) feladatkörében 
eljáró kormányhivatal részére meghatározott hatósági feladatokat; 

b) nyilvántartásokat vezet, ellenőrzéseket végez, eljár a sugáregészségüggyel kapcsolatos 
panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 
 

3.1.5.2. Általános sugáregészségügyi szakmai feladatai tekintetében: 
 

a) kapcsolatot tart azon egészségügyi szolgáltatókkal, ahol ionizáló sugárzást kibocsátó különböző 
berendezéseket üzemeltetnek, az adott munkahelyek nyilvántartásait ellenőrzi; 
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b) végzi a tevékenysége során összegyűlt adatok feldolgozását, elemzését, eredményeit, és 
megfigyeléseit továbbítja az érintetteknek. 

 

3.1.5.3. Munkahelyi sugáregészségügyi feladatai tekintetében: 
 

a) ellenőrzést végez az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett 
személyek egészségének védelme érdekében a radiológiai eljárás alkalmazási feltételeinek a 
megtartása során; 

b) ellenőrzi a munkahelyen átvilágítás vizsgálata során az alkalmazott képerősítő, vagy más 
technikai eszköz meglétét, azok alkalmazását, használatát.  

c) elbírálja és szakkérdésben véleményt nyilvánít az elektromágneses terek alkalmazásával 
kapcsolatban;  

d) a nem-ionizáló sugárzások területén ellenőrzi a 0 Hz-300 GHz közötti elektromos, mágneses és 
elektromágneses terektől várható lakossági expozíció mértékét, a vonatkoztatási határértékek 

betartását, megkeresés esetén állásfoglalást ad ki a lézerek és az MR berendezések 
biztonságos alkalmazásáról; 

e) feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, szervekkel. 
 

3.1.6. Egyéb feladatok: 
 

a) koordinálja a statisztikai jelentési kötelezettségeket, a jelentéseket összegyűjti, feldolgozza és 
továbbítja a főosztályvezető részére; 

b) koordinálja és végzi az évközi és az éves jelentési kötelezettségek teljesítését; 
c) a szakmai osztályok közreműködésével koordinálja a szakmai és egyéb tervezési, 

tényelszámolási, elemzési adatok és információk vezetők részére történő visszacsatolását; 
d) elvégzi az egészségügyi adatokkal/információkkal kapcsolatos adatgyűjtési, adatfeldolgozási és 

prezentációs feladatokat; 
e) javaslatokat fogalmaz meg a szakmai és az intézményi hatékonyság növelése érdekében; 

f) iktatási feladatkörében ellátja az iratkezelésre vonatkozó belső szabályozó dokumentum szerint 
a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, az iratok iktatásával, nyilvántartásával, 
expediálásával kapcsolatban meghatározott feladatait; 

g) irattárazási feladatkörében ellátja a vonatkozó külső és belső szabályozás szerint az 
irattárazással, selejtezéssel, levéltárba adással, iratmegsemmisítéssel kapcsolatban 
meghatározott feladatait; 

h) közreműködik a Laboratóriumi Osztály által alkalmazott programrendszerek statisztikáinak és 
jelentéseinek elkészítésében; 

i) közreműködik a továbbképzések, szakmai gyakorlatok szervezésében, a közigazgatási vizsgák 
oktatási és vizsgaidőpontjainak ütemezésében, a képzésekről, oktatásokról nyilvántartást vezet. 

 

3.2. A Laboratóriumi Osztály feladatköre 

 

3.2.1. Járványügyi és közegészségügyi vizsgálólaboratóriumi szakterületi feladatok: 
 

a) a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalok részére hatósági/járványügyi 
tevékenységet is megalapozó helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokat, méréseket végez. Végzi a 
vizsgálati adatok értékelését, elemzését, eredményeit továbbítja az érintetteknek; 
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b) hatósági/járványügyi tevékenységet végez orvosi, víz- és élelmiszer mikrobiológiai, valamint 
kémiai szakterületeken a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalokkal, valamint 
a kormányhivatalok népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalaival szoros 
együttműködésben az országos tisztifőorvos rendelkezésének megfelelően Borsod-Abaúj-
Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyék részére. Vizsgálati programját a fenti szervekkel közösen alakítja ki; 
c) mintavételezést folytat; 
d) díjköteles, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott és szerződéses 

jogviszony alapján humán mikrobiológiai vizsgálatokat végez a Laboratóriumi Osztály kötelező 
ellátási területéhez tartozó megyékben; 

e) elvégzi a Kormányhivatal vállalkozási tevékenysége teljesítéséhez szükséges vizsgálatokat, 
feladatokat; 

f) eleget tesz a jogszabályokban rögzített és egyéb jelentési kötelezettségeinek, adatot szolgáltat 
az Európai Unió illetékes szervezeteinek (ECDC TESSY, ECDC ERLN-TB, stb.); 

g) tevékenysége minőségének biztosítására minőségirányítási csoportot működtet. 
 

3.2.1.1. Járványügyi és Klinikai Mikrobiológiai Laboratóriumok: 
 

a) Enterális és Klinikai Bakteriológiai Laboratórium 

b) Mikológiai Laboratórium 

c) Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium 

d) Mycobacterium Tenyésztő Decentrum 

e) Parazitológiai Laboratórium 

f) Szerológiai és Vírusdiagnosztikai Laboratórium 

g) Táptalajkonyha és Mosogató 

 

3.2.1.2. Környezetegészségügyi Laboratóriumok 

 

3.2.1.3. Kémiai Laboratórium felépítése: 
 

a) Atomabszorpciós Laboratórium 

b) Gázkromatográfiás Laboratórium  
c) Folyadékkromatográfiás Laboratórium  
d) Vízkémiai Laboratórium 

e) Mintavevő/mintaátvevő Csoport 
 

3.2.1.4. Zaj- és Vibrációmérő Központ 
 

3.2.1.5. Víz- és Élelmiszer Mikrobiológiai Laboratórium 

 

3.2.2. Sugáregészségügyi laboratóriumi és Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató 
Hálózat (ERMAH) működtetéséből adódó szakterületi feladatok: 

 

Normál időszakban és nukleáris illetve radiológiai veszélyhelyzetben 

a) a környezet rendszeres ellenőrzése érdekében mintákat vételez a környezet közegeiből (levegő, 
talaj, növényzet, felszíni vizek, ivóvíz, élelmiszerek, stb.); 
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b) helyszíni és laboratóriumi méréseket végez a környezetben uralkodó sugárzási viszonyok, 
valamint a környezet közegeiben esetlegesen jelen levő radioaktív anyagok kimutatására, azok 
minőségének és mennyiségének meghatározására; 

c) számításokat végez a környezetben előforduló természetes és mesterséges radioaktív 
izotópoktól származó sugárterhelés (dózis) becslésére a lakosságot érintően; 

d) adatokat szolgáltat az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) 
részére, 

e) az ERMAH hálózat által végrehajtott éves radiológiai környezetellenőrzési program mérési-
ellenőrzési eredményeiről adatot szolgáltat az ERMAH Információs Központja részére, amely 
adatok a környezet radiológiai állapota értékelésének, valamint a lakosság sugárterhelése 
meghatározásának szolgálnak alapjául. 

  

3.2.3. Környezetvédelmi laboratóriumi szakterületi feladatok: 
 

A Környezetvédelmi Mérőközpont, mint a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált 
vizsgálólaboratórium a feladatait elsősorban a Minőségirányítási Kézikönyvben részletezett 
vizsgálattípusok végzésével hajtja végre. 

 

A Környezetvédelmi Mérőközpont, mint regionális környezetvédelmi vizsgálólaboratórium feladat- 
és hatáskörébe tartozik: 
a) a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály hatósági és egyéb állami feladatainak ellátásához szükséges mérések, vizsgálatok 
elvégzése; 

b) elvégzi a Kormányhivatalra háruló nemzetközi megállapodásoknak megfelelő határvízi 
mintavételeket, vizsgálatokat, adatszolgáltatást, ellátja a kétoldalú kapcsolatokból eredő 
szakértői és egyéb feladatokat; 

c) a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály által összeállított, egyeztetett éves munkaterv szerint végzi a hatósági eljárást 
megalapozó emissziós és zajvédelmi méréseket; 

d) ellátja a felszíni és felszín alatti vizek mintavételezésével, vizsgálatával, rögzítésével, 
adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatokat az Országos Vízügyi Igazgatóság irányítása alatt 
a Víz Keretirányelvnek megfelelően; 

e) az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) keretében radiológiai 
méréseket és adatszolgáltatást végez; 

f) szennyvíz-mintavételezést és elemzést végez az illetékes vízügyi hatóság részére; 
g) előkészíti a levegőtisztaság-védelmi emisszió méréseket és elvégzi azokat; 
h) üzemelteti a Kormányhivatal kezelésében lévő levegőtisztaság-védelmi immissziós 

mérőrendszert, kiértékeli a mérési eredményeket, elvégzi az archiválást, teljesíti a Főosztály 
adatszolgáltatási kötelezettségét, üzemelteti a lakossági tájékoztatási rendszert, részt vesz a 
környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulásával összefüggő – külön 
jogszabályokban meghatározott – területi feladatok ellátásában; 

i) környezetvédelmi zajvédelmi helyszíni méréseket végez; 

j) hulladékból, veszélyes hulladékból mintát vesz és méréseket végez; 

k) rendkívüli környezetszennyezés, valamint kárelhárítási munkák során vizsgálatokat végez; 

l) vállalkozási tevékenységet végez külső megrendelők részére; 

m) felkészül a szakterületen jelentkező új mérési metodikákra; 

n) ellátja az akkreditálással és az akkreditált státusz fenntartásával kapcsolatos feladatokat; 
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o) üzemelteti a mintavevő- és vizsgálati berendezéseket; 
p) részt vesz a környezeti tudatformálásban; 

q) kezeli a feladatköréhez tartozó adatbázisokat; 
r) a laboratóriumi mintavételt és vizsgálatot igénylő esetekben az éves ellenőrzési terv 

elkészítéséhez javaslatot tesz a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság 
részére. 

 

3.2.3.1. Kémiai és biológiai laboratórium 

 

a) Klasszikus analitika csoport 

b) Műszeres analitika csoport 
c) Biológia csoport 
 

3.2.3.2. Levegőtisztaságvédelmi és zajmérő laboratórium 

 

a) Emisszió mérő csoport 
b) Immisszió csoport 
c) Zajmérő csoport 

 

4. A Népegészségügyi Főosztály kormánytisztviselőinek, valamint titkársági, igazgatási és 
iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézőinek feladatköre 

 

4.1. A Népegészségügyi Főosztály kormánytisztviselőinek feladatköre: 
 

a) végzi a népegészségügyi feladatkörben eljáró kormányhivatal és a megyei tisztifőorvos feladat- 
és hatáskörébe tartozó ügyek közbülső és érdemi döntésre való előkészítését, a végrehajtás 
szervezését, fokozott figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők betartására; 

b) a munkatervben és az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az ott meghatározott 
szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a vizsgálatok 
megállapításait; 

c) végzi a vizsgálati anyagok feldolgozását, értékelését, eredmények kiadását, berendezések 
szakszerű működtetését, használatát; 

d) naprakészen vezeti a nyilvántartásokat; 
e) ellátja az iratkezeléssel összefüggő feladatait, gondoskodik a döntések, intézkedések közléséről; 
f) folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza, és egységes szemlélet szerint alkalmazza a 

népegészségügyi feladatkörben eljáró kormányhivatal feladat- és hatáskörét, illetve a beosztása 
szerinti feladatait meghatározó jogszabályokat; 

g) közreműködik a Főosztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, 
módszertani segédletek elkészítésében; 

h) a feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező 
tevékenységet végez; 

i) a jogszabályokban és ügyviteli szabályokban előírtaknak megfelelően végzi az ügyiratkezelési 
feladatokat; 

j) gondoskodik a Főosztály feladatkörének ellátásához szükséges adminisztrációs tevékenység 
ellátásáról. 
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4.2. A Népegészségügyi Főosztály munkavállalóinak feladatköre: 
 

a) végzi a Főosztály laboratóriumai feladatellátásához szükséges fizikai, adminisztrációs teendőket; 
b) átveszi és rendszerezi a laboratóriumi vizsgálati anyagokat; 
c) közreműködik a vizsgálati anyagok feldolgozásában, gépek, berendezések szakszerű 

működtetésében, használatában; 

d) közreműködik a számítógépes adatbevitelben, a nyilvántartások, dokumentáció vezetésében. 
 

5. A Népegészségügyi Főosztály kormánytisztviselőinek, titkársági, igazgatási és iratkezelési 
feladatokat ellátó ügyintézőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A Főosztály ügyintézőjét, munkavállalóját a főosztályvezető által kijelölt ügyintéző, munkavállaló 
helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes feladatleírások, munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

6. A Népegészségügyi Főosztály ügyfélfogadási rendje 

 

6.1. Az ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje: 
 

6.1.1. Hatósági tevékenységgel összefüggő ügyfélfogadások: 
A Népegészségügyi Főosztály ügyfélfogadási ideje: 
hétfő:  8.00 órától 12.00 óráig  
szerda:  8.00 órától 15.00 óráig 

 

Az önkormányzati tisztségviselők és képviselők, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek 
kormánytisztviselőinek, egészségügyi szolgáltatók képviselőinek előre egyeztetett időpontban történő 
fogadását biztosítani kell. 

 

6.1.2. Egyéb ügyfélfogadások: 
Vérvétel és HIV/AIDS szűrés időpontja: 
hétfő: 8.00 órától 11.30 óráig és 12.30 órától 15.00 óráig 

csütörtök:  12.00 órától 15.00 óráig  
Helyben levett vérminták eredményeinek kiadása vérvételi napokon: 15.00 órától 16.00 óráig. 

 

6.1.3. Laboratóriumi vizsgálati minták fogadása:  
 

6.1.3.1. Humán vizsgálati minták fogadása: 
a) Járóbetegek részére: 
 hétfőtől csütörtökig:  8.00 órától 9.00 óráig és 14.30-15.30 óráig  

 péntek:   8.00 órától 9.00 óráig 
 

b) Egészségügyi intézmények részére: 
A Laboratóriumok anyagátvevő helyiségében munkaidőben folyamatosan. 
Munkaidőn kívül: szombaton: 8.00 órától 12.00 óráig, vasárnap: 11.00 órától 12.00 óráig. 
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6.1.3.2. Egyéb nem humán vizsgálati minták (víz, élelmiszer, kozmetikum, biológiai expozíciós minták, 
talaj, valamint hulladék minták) fogadása: 
hétfőtől csütörtökig:  8.00 órától 15.30 óráig  

péntek:   8.00 órától 10.00 óráig 
 

Ezen mintatípusokba tartozó, azonnali mintafeldolgozást nem igénylő mintákat a laboratóriumok 
a munkaidőn belül bármikor fogadnak. 

 

6.1.3.3. Környezetvédelmi vizsgálati minták fogadása:  
hétfőtől csütörtökig:  8.00 órától 16.00 óráig  

péntek:   8.00 órától 13.00 óráig. 
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II. 10. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A Földhivatali Főosztály felépítése, működése 

 

A Főosztály megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 

 

A Főosztályon belül működő osztályok:  
Földhivatali Osztály 1.  

 Földhivatali Osztály 2.  
 Földhivatali Osztály 3. 
 Földhivatali Osztály 4. 
 Földhivatali Osztály 5.  
 Földhivatali Osztály 6. 
 Földhivatali Osztály 7. 
 Földhivatali Osztály 8. 
 Földhivatali Osztály 9. 
 Földhivatali Osztály 10.  
   

 

A Főosztály élén a főosztályvezető áll. A Főosztályon belül tíz osztály (szervezeti egység) működik, 

osztályvezetők irányítása alatt. 
 

A Főosztály feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, az egyes földügyi eljárások 
részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, a földügyi igazgatásra vonatkozó 
egyéb ágazati jogszabályokban, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 

 

A főosztályvezető, a távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a Földhivatali Osztály 1. 
osztályvezetője az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint 
értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az érintett osztályok osztályvezetői, szükség esetén a 
Főosztály érintett kormánytisztviselői.  

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni osztályvezetőnek a főosztályvezető engedélyével, 
kormánytisztviselőnek az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a 
munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját 
feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot 
ledolgozni. 



89 

 

 

A szabadság engedélyezése a Főosztálynál foglalkoztatottak tekintetében a főosztályvezető 
engedélyével és az osztályvezető ellenjegyzésével, valamint a helyettes ügyintéző megnevezésével 
történik. Az engedélyezett szabadságokat fel kell vezetni az erre rendszeresített szabadságengedély-

nyomtatványra. 
 

A főosztályvezető az egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető az 
osztályvezetők egyetértésével jelöli ki. 
 

2. A Földhivatali Főosztály feladatköre 

 

A Földhivatali Főosztály a Kormányhivatal önálló feladatkörrel rendelkező főosztálya, amely 
földhivatali feladatokat lát el. Feladatköre kiterjed az ingatlan-nyilvántartással, a földhasználati 
nyilvántartással, a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és a mezőgazdasági 
üzemközpontokról vezetett nyilvántartással, a földméréssel, a térképészettel, a földminősítéssel, a 

földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével, a földtulajdoni és a földhasználati 
előírások érvényesülésével, a földforgalommal, valamint a telekalakítással összefüggő földügyi 
igazgatási feladatok ellátására.  

 

3. A Földhivatali Főosztály feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 
 

3.1. A Földhivatali Osztály 1. feladatköre 

 

A Földhivatali Osztály 1. ellátja az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó, külön 
jogszabályokban meghatározott hatósági és egyéb állami feladatokat; telekalakítási hatóságként, 
jogszabályban meghatározott körben eljár telekalakítási ügyekben, valamint mezőgazdasági 
igazgatási szervként ellátja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvényben és az azzal összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló  
2013. évi CCXII. törvényben meghatározott feladatokat. Tevékenységi köréhez tartozik a földtulajdon, 
a földhasználat, a földvédelem, az ingatlan-nyilvántartás, a földértékelés és földminősítés, a 
földforgalom és a földműves nyilvántartás, a földmérés és térképészet hatósági feladatainak 
végrehajtása. 
 

A Földhivatali Osztály 1. a Főosztály keretén belül működő valamennyi osztály tekintetében ellátja  
a perképviseleti tevékenységet a földhivatali hatósági döntések ellen indult közigazgatási peres 
eljárásokban. A perképviseleti tevékenység eredményessége érdekében a földhivatali osztályok által 
hozott hatósági döntések ellen benyújtott keresetek kapcsán a támadott döntést szakmai 
szempontból megvizsgálja és szükség esetén intézkedik a jogszabálysértés saját feladatkörben 
történő orvoslása érdekében. 
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3.1.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
 

- Koordinálja a Főosztály keretén belül működő további földhivatali osztályok ingatlan-

nyilvántartással kapcsolatos szakmai tevékenységét, segíti az egységes jogalkalmazási 
gyakorlat kialakítását. 

- Figyelemmel kíséri a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jogszabály-változásokat és 
közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában. 

- A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 
előírásoknak megfelelően ellátja a földhivatali osztályok biztonsági elemek felhasználásával 
kapcsolatos tevékenységének koordinálását. Kiemelt felelőssége van a biztonsági elemek 
felhasználását illetően a földhivatali osztályok és a Lechner Tudásközpont információcseréjének, 
illetve a rendeléseknek a koordinálásában. 

- Ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze és terjeszt fel a szakmai irányító szerv 
részére. 

- A beadványokban előadott ingatlanügyi hatósági panaszokat kivizsgálja, szükség esetén 
jelentést tesz a szakmai irányító szerv részére. 

 

3.1.2. A földmérési és térképészeti feladatok körében:  
 

- Koordinálja a Főosztály keretén belül működő további földhivatali osztályok szakmai munkáját, 
segíti az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítását. 

- Figyelemmel kíséri a szakmai tevékenységhez kapcsolódó jogszabály-változásokat és 
közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában. 

- Segíti és koordinálja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésével, továbbá a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatok 
jogszerű végrehajtását. 

- Gyakorolja a tulajdonosi jogosultságokat az alaphálózati pontok vonatkozásában. 
- Gyakorolja a használati jogot a földmérési jelek által elfoglalt területre. 
- Ellenőrzi a földmérési és térképészeti tevékenységet. 
- Biztosítja a geodéziai koordináció érvényesülését, valamint meghatározza a bejelentésre 

kötelezett földmérési munkák szakmai követelményeit. 
- Intézkedik az engedély nélkül elmozdított, vagy elpusztult geodéziai alappontok esetében a 

kártérítési igény érvényesítéséről. 
- A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében helyszínelést végez. 
- Ellátja az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák bejelentésével 

kapcsolatos feladatokat. 

- Elvégzi a vízszintes és magassági alappont hálózattal kapcsolatos helyszínelési, karbantartási 
és helyreállítási feladatokat, vezeti az alappontok nyilvántartásával kapcsolatos munkarészeket, 
a munkarészekből adatot szolgáltat, elkészíti a Lechner Tudásközpont számára a 
jogszabályokban előírt jelentéseket. 

- Elvégzi, elvégezteti az állam alapfeladatai körébe tartozó földmérési és térképészeti munkákat. 
- Ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatokat. 
- Földmérési és térképészeti szakfelügyeletet lát el, ezen feladatkörén belül: 

a) ellenőrzi a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságot; 
b) ellenőrzi a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben foglalt bejelentési és 

nyilvántartási kötelezettség teljesítését; 
c) ellenőrzi a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartását; 
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d) ellenőrzi a minőségi követelmények biztosítását, illetve a munkák minőségtanúsítását; 
e) ellenőrzi a földmérési adatok és az állami földmérési ingatlan-nyilvántartási térképek, 

valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek, továbbá az ingatlanügyi hatósági adatbázisból 
szolgáltatott adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartását; 

f) szakmai véleményt ad az ingatlanrendező földmérői minősítéssel kapcsolatos eljárás során; 
g) indokolt esetben kezdeményezi az ingatlanrendező földmérői minősítés visszavonását; 
h) megküldi a szakfelügyeleti tevékenységről készített éves beszámoló jelentést a Lechner 

Tudásközpont részére; 
i) az illetékességi területén biztosítja a geodéziai koordináció érvényesülését, valamint 

meghatározza a bejelentésre kötelezett földmérési munkák szakmai követelményeit; 
j) megyei szinten koordinálja és segíti a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtását. 
- Adat- és térképtárat létesít az állami alapadatok kezelésére és tárolására. Ellenőrzi az időszaki 

helyszínelési ütemtervet. 
- Technológiai javaslatot ad bizonytalan pontosságú analóg térképeken végzett sajátos célú 

földmérési munkákhoz. 
- Kiépíti és működteti a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségének 

rendszerét. 
- Elősegíti a földmérési műszaki fejlesztést, részt vesz új technológiák és eljárások átvételében, 

azok hatékony alkalmazásában. 
 

3.1.3. A földügyi feladatok körében: 
 

- Koordinálja a Főosztály keretén belül működő további földhivatali osztályok szakmai munkáját, 
segíti az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítását. 

- Figyelemmel kíséri a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jogszabály-változásokat és 
közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában. 

- Szakmai iránymutatásokkal segíti a törvény által előírt hasznosítási, valamint ideiglenes- és 
mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének folyamatos ellenőrzését, felel a határszemle 
ellenőrzések megszervezéséért, végrehajtásának koordinálásáért. 

- Koordinálja és szakmailag segíti a földrészletek újrahasznosításával kapcsolatos hatósági 
eljárások lefolytatását, az újrahasznosítási terv jóváhagyásával kapcsolatos földminősítési 
feladatokat. 

- Hatósági jogkörében ellátja a járási földminősítési mintaterek kijelölését, felülvizsgálatát és 
pótlását, a mintatér jegyzékek vezetését és őrzését, valamint arról adatokat szolgáltat, 
koordinálja a település új felmérését követő osztályba sorozási munkák végrehajtását. 

- Dönt a települések közötti közigazgatási határváltozás esetén a területátcsatolással kapcsolatos 
földminősítési kérdésekben, ha a települések különböző becslőjárásba tartoznak. 

- Közreműködik a településrendezési eszközök, a településfejlesztési koncepció, illetve az 
integrált településfejlesztési stratégia elkészítése vagy azok módosítása tekintetében 
véleményezési eljárásban a termőföldvédelem érvényesítése érdekében. 

- Lefolytatja a földminősítési eljárást, ha a különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe 
tartozó települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik. 

- Megyei szinten koordinálja és segíti a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos 
feladatok végrehajtását. 

- Megyei szinten koordinálja a földvédelmi statisztikai program folyamatos vezetését. 
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- Segíti az egységes joggyakorlat kialakítását a közhiteles földhasználati nyilvántartás vezetésével 
és az adatok szolgáltatásával kapcsolatban. 

- Folyamatosan intézkedik a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakfőosztálya 
felé a végleges és végrehajtható határozatokban kirótt földvédelmi járulékok és bírságok 
nyilvántartásból való törlése, illetve visszafizetése iránt, ha a törlés, illetve a visszafizetés 
megalapozott. 

- Együttműködik a társhatóságokkal annak érdekében, hogy ne kerüljön sor földvédelmi engedély 
hiányában termőföld igénybevételével járó beruházások más hatóságok általi engedélyezésére, 
illetve a beruházások megvalósítására. 

 

3.1.4. A földforgalmi feladatok körében: 
 

- Koordinálja a Főosztály keretén belül működő további földhivatali osztályok szakmai munkáját, 
segíti az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítását. 

- Figyelemmel kíséri a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó jogszabály-változásokat és 
közreműködik azok egységes alkalmazásának kialakításában. 

- A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének eseteiben lefolytatja az 
adásvételi szerződések jóváhagyására, illetve annak megtagadására vonatkozó eljárást, 
melynek során beszerzi a helyi földbizottság állásfoglalását, figyelemmel kíséri a határidők 
betartását, kijelöli az elővásárlási jog gyakorlóját, záradékolja a szerződéseket és a döntéseket 
közli az ügyfelekkel, valamint a helyi földbizottsággal. 

- Jóváhagyja a földre vonatkozó, adásvételnek nem minősülő tulajdonjog átruházásról szóló 
szerződéseket és az átruházásnak nem minősülő módon történő tulajdonszerzést. 

- A földre vonatkozó örökösödési, egyezségi és elbirtoklási eljárásban bíróság, vagy közjegyző 
megkeresése alapján vizsgálja a szerző fél szerzőképességét és erről hatósági bizonyítványt 
állít ki. 

- Végrehajtási, felszámolási, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy a 
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló 
árverezésén való részvételhez vizsgálja a szerző fél szerzőképességét és erről hatósági 
bizonyítványt állít ki. 

 

3.2.  A Földhivatali Osztály 2. feladatköre  
 

A Földhivatali Osztály 2. ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat a következő 
településekre vonatkozóan: Abod, Alacska, Alsótelekes, Balajt, Bánhorváti, Becskeháza, 
Berente, Boldva, Borsodszirák, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Damak, Debréte, 
Dédestapolcsány, Edelény, Égerszög, Felsőtelekes, Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, 
Irota, Izsófalva, Kazincbarcika, Komjáti, Kurityán, Lak, Ládbesenyő, Martonyi, Mályinka, Meszes, 
Múcsony, Nagybarca, Nyomár, Ormosbánya, Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, 

Rudolftelep, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókaza, Sajószentpéter, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, 
Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhakálló, Szuhogy, Tardona, Teresztenye, 
Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, 
Vadna, Varbóc, Viszló, Ziliz. A több földhivatali osztályhoz tartozó települést érintő beadvány 
esetén bármelyik érintett osztály eljárhat. 
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3.2.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó hatósági ügyekben;  

● az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó eljárásokban gondoskodik az igazgatási 
szolgáltatási díj beszedéséről; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért. 

 

3.2.2. A földmérési és térképezési feladatok körében:  
● eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 

jelenti a Főosztály felé; 
● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében; 
● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti munkákat vizsgálja és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 

jogosultak részére adatot szolgáltat; 
● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles, az egyéb térképtári adatokból, munkarészekről 

másolatot szolgáltat; 
● közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és 

végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási 
ábrázolásával kapcsolatosan, a Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami 
átvételi eljárásának folyamatában; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 

végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 
● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet; 
● elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat; 
● közreműködik a földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában; 
● elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat.  

 

3.2.3. A földvédelmi, földhasznosítási és földforgalmi feladatok körében:  
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) feladatköröket, eljár az engedély nélküli más célú 
hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● eljár földvédelmi szakkérdés vizsgálatánál; 
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● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, 

valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtását; 
● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 

sorolásokat; 
● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 

földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 
tanyákról nyilvántartást vezet; 

● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvényben 
meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az 
ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket; 

● elvégzi a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával 
kapcsolatos feladatokat; 

● végrehajtja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
kényszerhasznosításba adásra előírt feladatokat; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket; 

● megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Főosztálynak; 

● jogszabályban meghatározott kérdésekben földvédelmi szakmai véleményeket ad ki. 
 

3.2.4. Az egyéb feladatai körében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat; 
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● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány jogi képviselők részére történő átadásával, 
visszavételével, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetésével, a fizetendő díj beszedésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél, 
jogtanácsost alkalmazó szervezetnél a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 
nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
és a megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
feladatokat. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

 

3.3. A Földhivatali Osztály 3. feladatköre  

 

A Földhivatali Osztály 3. ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat a következő 
településekre vonatkozóan: Abaújalpár, Abaújkér, Abaújlak, Abaújszántó, Abaújszolnok, 
Abaújvár, Alsógagy, Alsóvadász, Arka, Aszaló, Baktakék, Baskó, Beret, Boldogkőújfalu, 
Boldogkőváralja, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fancsal, Fáj, Felsődobsza, 
Felsőgagy, Felsővadász, Fony, Forró, Fulókércs, Gadna, Gagyapáti, Gagybátor, Gagyvendégi, 
Garadna, Gibárt, Gönc, Göncruszka, Halmaj, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, Hernádkércs, 
Hernádpetri, Hernádszentandrás, Hernádszurdok, Hernádvécse, Hidasnémeti, Homrogd, Ináncs, 
Kány, Kázsmárk, Keresztéte, Kéked, Kiskinizs, Korlát, Krasznokvajda, Kupa, Léh, Litka, Méra, 
Mogyoróska, Monaj, Nagykinizs, Novajidrány, Nyésta, Pamlény, Pányok, Pere, Perecse, 

Pusztaradvány, Rásonysápberencs, Regéc, Selyeb, Sima, Szalaszend, Szászfa, Szemere, 
Szentistvánbaksa, Szikszó, Telkibánya, Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta. A több 
földhivatali osztályhoz tartozó települést érintő beadvány esetén bármelyik érintett osztály 
eljárhat. 

 

3.3.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó hatósági ügyekben;  

● az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó eljárásokban gondoskodik az igazgatási 
szolgáltatási díj beszedéséről; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért. 

 

3.3.2. A földmérési és térképezési feladatok körében:  
● eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 

jelenti a Főosztály felé; 
● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében; 
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● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti munkákat vizsgálja és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles, az egyéb térképtári adatokból, munkarészekről 
másolatot szolgáltat; 

● közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és 
végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási 
ábrázolásával kapcsolatosan, a Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami 
átvételi eljárásának folyamatában; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet; 
● elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat; 
● közreműködik a földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában; 
● elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat.  
 

3.3.3. A földvédelmi, földhasznosítási és földforgalmi feladatok körében:  
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) feladatköröket, eljár az engedély nélküli más célú 
hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● eljár földvédelmi szakkérdés vizsgálatánál; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat; 

● folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, 
valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 

földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 
tanyákról nyilvántartást vezet; 

● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvényben 
meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az 
ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket; 

● elvégzi a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával 
kapcsolatos feladatokat; 
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● végrehajtja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
kényszerhasznosításba adásra előírt feladatokat; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket; 

● megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Főosztálynak; 

● jogszabályban meghatározott kérdésekben földvédelmi szakmai véleményeket ad ki. 
 

3.3.4. Az egyéb feladatai körében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány jogi képviselők részére történő átadásával, 
visszavételével, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetésével, a fizetendő díj beszedésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél, 
jogtanácsost alkalmazó szervezetnél a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 
nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
és a megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
feladatokat. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

 

3.4. A Földhivatali Osztály 4. feladatköre  

 

A Földhivatali Osztály 4. ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörébe tartozó 
feladatokat a következő településekre vonatkozóan: Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, 
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Bükkábrány, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Kács, Mezőkeresztes, 
Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Négyes, Sály, Szentistván, Szomolya, Tard, 
Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszavalk, Vatta. A több földhivatali osztályhoz tartozó települést 
érintő beadvány esetén bármelyik érintett osztály eljárhat. 

 

3.4.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó hatósági ügyekben;  

● az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó eljárásokban gondoskodik az igazgatási 
szolgáltatási díj beszedéséről; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért. 

 

3.4.2. A földmérési és térképezési feladatok körében:  
● eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 

jelenti a Főosztály felé; 
● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében; 
● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti munkákat vizsgálja és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles, az egyéb térképtári adatokból, munkarészekről 
másolatot szolgáltat; 

● közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és 
végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási 
ábrázolásával kapcsolatosan, a Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami 
átvételi eljárásának folyamatában; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 

végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 
● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet; 
● elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat; 
● közreműködik a földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában; 
● elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat.  
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3.4.3. A földvédelmi, földhasznosítási és földforgalmi feladatok körében:  
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) feladatköröket, eljár az engedély nélküli más célú 
hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● eljár földvédelmi szakkérdés vizsgálatánál; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, 

valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 

földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 
tanyákról nyilvántartást vezet; 

● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvényben 
meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az 
ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket; 

● elvégzi a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával 
kapcsolatos feladatokat; 

● végrehajtja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
kényszerhasznosításba adásra előírt feladatokat; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket; 

● megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Főosztálynak; 

● jogszabályban meghatározott kérdésekben földvédelmi szakmai véleményeket ad ki. 

 

3.4.4. Az egyéb feladatai körében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
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● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány jogi képviselők részére történő átadásával, 
visszavételével, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetésével, a fizetendő díj beszedésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél, 
jogtanácsost alkalmazó szervezetnél a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 
nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
és a megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
feladatokat. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

 

3.5. A Földhivatali Osztály 5. feladatköre  

 

A Földhivatali Osztály 5. ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörébe tartozó 
ingatlan-nyilvántartási feladatokat a következő településekre vonatkozóan: Alsózsolca, Arnót, 
Berzék, Bőcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, 
Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, Kistokaj, Kondó, Köröm, Mályi, Miskolc, Nyékládháza, 
Onga, Ónod, Parasznya, Radostyán, Répáshuta, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhídvég, 
Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, 
Sajóvámos, Sóstófalva, Szirmabesenyő, Újcsanálos, Varbó. A több földhivatali osztályhoz 
tartozó települést érintő beadvány esetén bármelyik érintett osztály eljárhat. 

 

Feladatai körében: 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó hatósági ügyekben;  

● az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó eljárásokban gondoskodik az igazgatási 
szolgáltatási díj beszedéséről; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat; 

● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
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● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 
előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért; 

● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány jogi képviselők részére történő átadásával, 
visszavételével, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetésével, a fizetendő díj beszedésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél, 
jogtanácsost alkalmazó szervezetnél a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 
nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
és a megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
feladatokat. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

 

3.6. A Földhivatali Osztály 6. feladatköre  

 

A Földhivatali Osztály 6. ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörébe tartozó 
földmérési-térképezési, telekalakítási, földügyi és földforgalmi feladatokat a következő 
településekre vonatkozóan: Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, 
Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, Kistokaj, Kondó, 
Köröm, Mályi, Miskolc, Nyékládháza, Onga, Ónod, Parasznya, Radostyán, Répáshuta, 
Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóhídvég, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólád, Sajólászlófalva, 
Sajópálfala, Sajópetri, Sajósenye, Sajóvámos, Sóstófalva, Szirmabesenyő, Újcsanálos, Varbó. A 
több földhivatali osztályhoz tartozó települést érintő beadvány esetén bármelyik érintett osztály 
eljárhat. 

 

3.6.1. A földmérési és térképezési feladatok körében:  
● eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 

jelenti a Főosztály felé; 
● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében; 
● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti munkákat vizsgálja és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles, az egyéb térképtári adatokból, munkarészekről 
másolatot szolgáltat; 
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● közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és 
végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási 
ábrázolásával kapcsolatosan, a Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami 
átvételi eljárásának folyamatában; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet; 
● elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat; 
● közreműködik a földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában; 
● elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat.  

 

3.6.2. A földvédelmi, földhasznosítási és földforgalmi feladatok körében:  
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) feladatköröket, eljár az engedély nélküli más célú 
hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● eljár földvédelmi szakkérdés vizsgálatánál, ide értve a Kormányhivatal más megyét érintő 
eljárásában szükséges szakkérdés vizsgálatát is; 

● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, 

valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 

földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 
tanyákról nyilvántartást vezet; 

● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvényben 
meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az 
ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket; 

● elvégzi a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával 
kapcsolatos feladatokat; 

● végrehajtja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
kényszerhasznosításba adásra előírt feladatokat; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket; 

● megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; 
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● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Főosztálynak; 

● jogszabályban meghatározott kérdésekben földvédelmi szakmai véleményeket ad ki. 
 

3.7.  A Földhivatali Osztály 7. feladatköre  

 

A Földhivatali Osztály 7. ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörébe tartozó 
feladatokat a következő településekre vonatkozóan: Aggtelek, Alsószuha, Arló, Bánréve, 
Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, 
Domaháza, Dövény, Dubicsány, Farkaslyuk, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Gömörszőlős, 
Hangony, Hét, Imola, Jákfalva, Járdánháza, Jósvafő, Kánó, Kelemér, Királd, Kissikátor, 
Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Putnok, Ragály, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, 
Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Szuhafő, Trizs, Uppony, Zádorfalva, Zubogy. A több földhivatali 
osztályhoz tartozó települést érintő beadvány esetén bármelyik érintett osztály eljárhat. 

 

3.7.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó hatósági ügyekben;  

● az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó eljárásokban gondoskodik az igazgatási 
szolgáltatási díj beszedéséről; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért. 

 

3.7.2. A földmérési és térképezési feladatok körében:  
● eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 

jelenti a Főosztály felé; 
● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében; 
● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 
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● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti munkákat vizsgálja és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles, az egyéb térképtári adatokból, munkarészekről 
másolatot szolgáltat; 

● közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és 
végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási 
ábrázolásával kapcsolatosan, a Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami 
átvételi eljárásának folyamatában; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet; 
● elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat; 
● közreműködik a földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában; 
● elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat.  

 

3.7.3. A földvédelmi, földhasznosítási és földforgalmi feladatok körében:  
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) feladatköröket, eljár az engedély nélküli más célú 
hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● eljár földvédelmi szakkérdés vizsgálatánál; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, 

valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 

földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 
tanyákról nyilvántartást vezet; 

● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvényben 
meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az 
ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket; 

● elvégzi a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával 

kapcsolatos feladatokat; 

● végrehajtja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
kényszerhasznosításba adásra előírt feladatokat; 
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● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket; 

● megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Főosztálynak; 

● jogszabályban meghatározott kérdésekben földvédelmi szakmai véleményeket ad ki. 
 

3.7.4. Az egyéb feladatai körében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány jogi képviselők részére történő átadásával, 
visszavételével, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetésével, a fizetendő díj beszedésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél, 
jogtanácsost alkalmazó szervezetnél a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 
nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
és a megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
feladatokat. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

 

3.8.  A Földhivatali Osztály 8. feladatköre  

 

A Földhivatali Osztály 8. ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörébe tartozó 
feladatokat a következő településekre vonatkozóan: Alsóberecki, Alsóregmec, Bodroghalom, 
Bodrogolaszi, Bózsva, Cigánd, Dámóc, Erdőhorváti, Felsőberecki, Felsőregmec, Filkeháza, 
Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, 
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Hollóháza, Karcsa, Karos, Kenézlő, Kishuta, Kisrozvágy, Komlóska, Kovácsvágás, Lácacséke, 
Makkoshotyka, Mikóháza, Nagyhuta, Nagyrozvágy, Nyíri, Olaszliszka, Pácin, Pálháza, 
Pusztafalu, Révleányvár, Ricse, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Semjén, 
Tiszacsermely, Tiszakarád, Tolcsva, Vajdácska, Vágáshuta, Vámosújfalu, Vilyvitány, Viss, 
Zalkod, Zemplénagárd. A több földhivatali osztályhoz tartozó települést érintő beadvány esetén 
bármelyik érintett osztály eljárhat. 

 

3.8.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó hatósági ügyekben;  

● az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó eljárásokban gondoskodik az igazgatási 
szolgáltatási díj beszedéséről; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért. 

 

3.8.2. A földmérési és térképezési feladatok körében:  
● eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 

jelenti a Főosztály felé; 
● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében; 
● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti munkákat vizsgálja és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles, az egyéb térképtári adatokból, munkarészekről 
másolatot szolgáltat; 

● közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és 
végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási 
ábrázolásával kapcsolatosan, a Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami 
átvételi eljárásának folyamatában; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet; 
● elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat; 
● közreműködik a földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában; 
● elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat.  
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3.8.3. A földvédelmi, földhasznosítási és földforgalmi feladatok körében:  
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) feladatköröket, eljár az engedély nélküli más célú 
hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● eljár földvédelmi szakkérdés vizsgálatánál; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, 

valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 

földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 
tanyákról nyilvántartást vezet; 

● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvényben 
meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az 
ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket; 

● elvégzi a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával 
kapcsolatos feladatokat; 

● végrehajtja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
kényszerhasznosításba adásra előírt feladatokat; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket; 

● megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Főosztálynak; 

● jogszabályban meghatározott kérdésekben földvédelmi szakmai véleményeket ad ki. 
 

3.8.4. Az egyéb feladatai körében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
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● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat; 

● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 
földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 

● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 
részeiről; 

● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány jogi képviselők részére történő átadásával, 
visszavételével, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetésével, a fizetendő díj beszedésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél, 
jogtanácsost alkalmazó szervezetnél a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 
nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
és a megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
feladatokat. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

 

3.9. A Földhivatali Osztály 9. feladatköre  

 

A Földhivatali Osztály 9. ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörébe tartozó 
feladatokat a következő településekre vonatkozóan: Alsódobsza, Bekecs, Bodrogkeresztúr, 
Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Golop, Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, 
Monok, Prügy, Rátka, Szegi, Szegilong, Szerencs, Taktabáj, Taktaharkány, Taktakenéz, 
Taktaszada, Tarcal, Tállya, Tiszaladány, Tiszalúc, Tiszatardos, Tokaj. A több földhivatali 
osztályhoz tartozó települést érintő beadvány esetén bármelyik érintett osztály eljárhat. 

 

3.9.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó hatósági ügyekben;  

● az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó eljárásokban gondoskodik az igazgatási 
szolgáltatási díj beszedéséről; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért. 

 

3.9.2. A földmérési és térképezési feladatok körében:  
● eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 

jelenti a Főosztály felé; 
● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében; 
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● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti munkákat vizsgálja és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 
jogosultak részére adatot szolgáltat; 

● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles, az egyéb térképtári adatokból, munkarészekről 
másolatot szolgáltat; 

● közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és 
végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási 
ábrázolásával kapcsolatosan, a Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami 
átvételi eljárásának folyamatában; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet; 
● elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat; 
● közreműködik a földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában; 
● elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat.  

 

3.9.3. A földvédelmi, földhasznosítási és földforgalmi feladatok körében:  
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) feladatköröket, eljár az engedély nélküli más célú 
hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● eljár földvédelmi szakkérdés vizsgálatánál; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat; 

● folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, 
valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 

földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 

tanyákról nyilvántartást vezet; 
● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvényben 

meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az 
ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket; 

● elvégzi a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával 
kapcsolatos feladatokat; 
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● végrehajtja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
kényszerhasznosításba adásra előírt feladatokat; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket; 

● megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Főosztálynak; 

● jogszabályban meghatározott kérdésekben földvédelmi szakmai véleményeket ad ki. 
 

3.9.4. Az egyéb feladatai körében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány jogi képviselők részére történő átadásával, 
visszavételével, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetésével, a fizetendő díj beszedésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél, 
jogtanácsost alkalmazó szervezetnél a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 
nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
és a megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 

feladatokat. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

 

3.10. A Földhivatali Osztály 10. feladatköre  

 

A Földhivatali Osztály 10. ellátja a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletekben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörébe tartozó 
feladatokat a következő településekre vonatkozóan: Ároktő, Gelej, Girincs, Hejőbába, 
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Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőpapi, Hejőszalonta, Igrici, Kesznyéten, Kiscsécs, Mezőcsát, Muhi, 
Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, Szakáld, Tiszadorogma, Tiszakeszi, 
Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros. A több földhivatali osztályhoz tartozó települést érintő 
beadvány esetén bármelyik érintett osztály eljárhat. 

 

3.10.1. Az ingatlan-nyilvántartási feladatok körében: 
● kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe 
tartozó hatósági ügyekben;  

● az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez kapcsolódó eljárásokban gondoskodik az igazgatási 
szolgáltatási díj beszedéséről; 

● lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; 
● ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze; 
● a biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, 
felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért. 

 

3.10.2. A földmérési és térképezési feladatok körében:  
● eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; 
● átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat 

jelenti a Főosztály felé; 
● közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 

rendszer kiépítésében és működtetésében; 
● ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 

adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; 

● folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 
és térképészeti munkákat vizsgálja és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a 

jogosultak részére adatot szolgáltat; 
● az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles, az egyéb térképtári adatokból, munkarészekről 

másolatot szolgáltat; 
● közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő és 

végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlan-nyilvántartási 
ábrázolásával kapcsolatosan, a Főosztály irányítása mellett részt vesz az új térképek állami 
átvételi eljárásának folyamatában; 

● a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; 

● elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; 
● az állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet; 
● elvégzi az állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal 

kapcsolatos munkákat; 
● közreműködik a földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában; 
● elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat.  
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3.10.3. A földvédelmi, földhasznosítási és földforgalmi feladatok körében:  
● gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 

területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági (szakhatósági) feladatköröket, eljár az engedély nélküli más célú 
hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; 

● eljár földvédelmi szakkérdés vizsgálatánál; 
● végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● folyamatosan – különösen a határszemlék keretében – ellátja a termőföldek hasznosítási, 

valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtását; 

● elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba 
sorolásokat; 

● vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; 
● a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott 

földművesnek minősülő természetes személyekről, mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve 
újonnan alapított mezőgazdasági szervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági 
üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy 
tanyákról nyilvántartást vezet; 

● ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. CXXII. törvényben 

meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, továbbá alkalmazza az 
ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket; 

● elvégzi a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával 
kapcsolatos feladatokat; 

● végrehajtja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
kényszerhasznosításba adásra előírt feladatokat; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott végleges és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket; 

● megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati 
nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; 

● ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat; 

● intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében; 

● a földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; 

● a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról; 

● határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Főosztálynak; 

● jogszabályban meghatározott kérdésekben földvédelmi szakmai véleményeket ad ki. 
 

3.10.4. Az egyéb feladatai körében: 
● végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
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● végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat; 
● a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat; 
● a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről; 
● ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 

kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt 
jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány jogi képviselők részére történő átadásával, 
visszavételével, az ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetésével, a fizetendő díj beszedésével 
kapcsolatos feladatokat, valamint ellenőrzi a biztonsági okmányt kezelő jogi képviselőnél, 
jogtanácsost alkalmazó szervezetnél a biztonsági okmányok kezelésével összefüggő 
nyilvántartási, jegyzőkönyv-vezetési, érvénytelenítési, biztonságos tárolásra vonatkozó előírások 
és a megőrzési, átadás-átvételi és visszaszolgáltatási kötelezettségek betartását; 

● ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
feladatokat. Ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybevevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását. 

 

4.  A Földhivatali Főosztály kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

-  törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és 
az ágazati jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában; 

- a hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére; 

- a vonatkozó jogszabályok és az ügyintézési határidők betartásával ellátja a feladatkörébe 
tartozó ügyintézési, illetve ügyirat-kezelési tevékenységet; megteszi a szükséges intézkedéseket 
a hatósági döntések és egyéb intézkedések szabályszerű közlése érdekében; 

- a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Főosztály állandó 
és időszakos feladatainak megvalósításáért; 

- gondoskodik az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 
kezeléséről, megfelelő tárolásáról, az iratokkal való elszámolásról; 

- naprakészen vezeti a feladat-ellátási körébe tartozó nyilvántartásokat. 

 

5.  A Földhivatali Főosztály kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje 

 

A Főosztály kormánytisztviselőjét feladatleírás alapján az illetékes osztályvezető által kijelölt 
kormánytisztviselő helyettesíti. 

 

6.  A Földhivatali Főosztály ügyfélfogadási rendje 

 

Földhivatali Osztály 1., 5., 6.:  
hétfő – csütörtök: 8.00 – 11.30 és 13.00 – 15.00 

péntek: nincs ügyfélfogadás 
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Földhivatali Osztály 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10.: 
hétfő, szerda: 8.00 - 11.30 és 13.00 - 15.00 

kedd, csütörtök: 8.00 - 11.30  

péntek: nincs ügyfélfogadás 

 



115 

II. 11. melléklet  

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály felépítése, 
működése: 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt főosztályvezető vezeti.  
A Főosztályon belül 3 szervezeti egység: a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály, 
a Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály és a Hulladékgazdálkodási Osztály 
működik. 
 

A főosztályvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. 
A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. 
A munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt kormánytisztviselő látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott kormánytisztviselőt, valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető jelöli 
ki. 

 

A főosztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve 
szükség szerint értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az osztályvezetők, valamint a 
szakterületi koordinátorok (koordináló ügyintézők).  
 

A főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a főosztályvezető helyettesítését 
ellátó osztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség 
szerint értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az osztályvezetők, valamint a szakterületi 
koordinátorok (koordináló ügyintézők).  
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál foglalkoztatottak 

tekintetében a szabadság engedélyezése a főosztályvezető feladata. 
 

2. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály feladatköre: 
 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály feladataira és 
működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)  
Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
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A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály feladatkörét és 
illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet és a hulladékgazdálkodási hatóság 
kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet határozza meg. 

 

3. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása (munkafolyamatok leírása) 
 

A Kormány által kijelölt területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási 
hatóságként, illetve szakhatóságként és szakkérdés vizsgálóként jár el. 
 

Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási igazgatási szervként ellátja: 
 

 az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) működtetéséhez szükséges – 

feladatkörébe utalt – területi feladatokat,  
 a jogerős/végleges hatósági határozaton alapuló ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel 

kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.  
 

Közreműködik: 

 a nemzetközi feladatok végrehajtásában,  
 valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi kárelhárítás – külön jogszabályban 

meghatározott – feladatainak ellátásában. 
 

Véleményezi: 
 a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási 

tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a 
környezetvédelmi programokat, 

 a nemzeti park igazgatóságok által összeállított, védett természeti területeket érintő kezelési 
terveket, 

 a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési 
koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési 
szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket, 

 a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését 
elrendelő határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerződést, közbenső mérleget, 
vagyonfelosztási javaslatot.  
 

 Továbbá: 
 hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad 

azokról,  
 segíti az illetékességi területén működő önkormányzatokat környezetvédelmi, 

természetvédelmi és hulladékgazdálkodási  feladataik ellátásában,  
 részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában,  
 ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal,  
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 ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a környezetvédelemért, a természetvédelemért és a 
hulladékgazdálkodásért felelős miniszter, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
megbízza.  

 

 Az előzőeken túl:  
 javaslatot tesz az ország területének a légszennyezettség mértéke alapján zónákba 

(agglomerációkba) történő besorolására,  
 a határértéket meghaladó légszennyezettségű településekre, térségekre és zónákra 

intézkedési programot készít, nyilvánosságra hozza, irányítja és végrehajtja azt,  
 közreműködik a füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában, a riadó kezdeményezésében 

és a terv végrehajtásában,  
 szennyezéscsökkentési intézkedési tervet dolgoz ki,  
 ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.  

 

3.1. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály feladatköre 

 

Természetvédelmi feladatkörben: 
 a Főosztály természet- és tájvédelmi hatósági, szakhatósági, szakvéleményezői, valamint e 

szabályzatban meghatározott további feladatainak ellátása, 
 a természetvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, 
 vízjogi, légi/vasúti közlekedési/hajózási, elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal 

jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokkal 
kapcsolatos szakhatóság eljárások lefolytatása, koordinálása,  

 erdészeti, halászati, vadászati, bányászati, talajvédelmi, földhivatali, telekalakítási, hajózási, 
villamosenergia-ipari-építésügyi, növényvédelmi, építésügyi, örökségvédelmi, régészeti 
tevékenységek engedélyezési eljárásaival kapcsolatos szakvéleményezés,  

 a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és 
növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény 
szerinti hatósági ellenőrzési feladatok ellátása, 

 javaslat tétele – laboratóriumi mintavételt és vizsgálatot igénylő esetben a Népegészségügyi 
Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumával történő 
egyeztetést követően – az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői Osztály osztályvezetője részére, 

 részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
 az engedélyező határozatban (szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben) előírt 

feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése, 
 a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása, 
 az engedély nélkül, vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában megvalósított létesítmények, 

gyakorolt tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása, 
 a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési 

célprogramok lefolytatása, 
 hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben: a hatáskörében 

észlelt okok alapján kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatása, illetve egyéb hatósági 
intézkedés kezdeményezése, 
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 az inváziós fajokra vonatkozó hatáskörök és feladatok ellátása, 
 a természetvédelmi kárelhárítás során a Főosztályra háruló feladatok ellátása. 

 

Levegőtisztaság- és zajvédelmi feladatkörben: 
 telepengedélyezési, hőtermelő létesítmények létesítési eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági 

eljárások lefolytatása, koordinálása, valamint a sajátos építményfajtákkal kapcsolatos 
építésügyi, villamosenergia-ipari-építésügyi eljárásokkal és építésügyi engedélyezési 
eljárásokkal kapcsolatos szakkérdés vizsgálata, 

 levegőtisztaság- és zajvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos hatósági feladatok 
ellátása, 

 az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi 
feladatok ellátása és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében rendszert és adatot 
kezel, valamint adatot szolgáltat a Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR), a 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR), benzintároló létesítmények nyilvántartó 
rendszere tekintetében, 

 javaslat tétele – laboratóriumi mintavételt és vizsgálatot igénylő esetben a Népegészségügyi 
Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumával történő 
egyeztetést követően – az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői Osztály osztályvezetője részére, 

 részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
 az engedélyező határozatban (szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben) előírt 

feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése, 
 a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása, 
 az engedély nélkül, vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában megvalósított létesítmények, 

gyakorolt tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása, 
 a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési 

célprogramok lefolytatása, 
 hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben a hatáskörében 

észlelt okok alapján kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatása, illetve egyéb hatósági 
intézkedés kezdeményezése, 

 az illetékességi területére eső légszennyezettségi zóna intézkedési programok nyomon 
követése, az abban foglaltak teljesítésének ellenőrzése, szükség szerint a jogsértési eljárás 
keretében adatszolgáltatás az Agrárminisztérium részére,  

 füstködriadó (szmogriadó) terv kidolgozásában közreműködés, 
 füstködriadó terv végrehajtása során szükséges, a Főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó 

intézkedések megtétele a Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály 
környezetvédelmi vizsgálólaboratóriuma bevonásával, 

 az egyedi környezetvédelmi azonosító adatok (környezetvédelmi ügyfél jel és 
környezetvédelmi területi jel) kérelemre, vagy hivatalból történő létrehozása, 

 az illetékességi területére készített stratégiai zajtérkép és intézkedési terv véleményezése és 
jóváhagyása. 
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Környezeti kármentesítési hatósági feladatkörben: 
 feladat- és hatáskörébe tartozik a kármentesítéssel, földtani közeg védelmével kapcsolatos 

szakértői, hatósági, továbbá szakhatósági és igazgatási feladatok ellátása, 
 lefolytatja a kármentesítés bármely szakaszához (tényfeltárás, beavatkozás, kármentesítési 

monitorozás) kapcsolódó eljárásokat, valamint a kármentesítéshez kapcsolódó tervek 
(tényfeltárási, beavatkozási, kármentesítési monitoring terv) elbírálására irányuló eljárásokat, 

 lefolytatja – a felszíni vízzel, felszín alatti vízzel és földtani közeggel kapcsolatos – 

kárelhárítási tervek elbírálására irányuló eljárásokat, 
 az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi 

feladatok ellátása és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében a Felszín alatti víz 
és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszert (FAVI-KÁRINFO, FAVI-MIR 

kármentesítési része), valamint az Országos Környezeti Kármentesítési program (OKKP) és 
alprogramjaival kapcsolatos adatokat kezeli, 

 a bányászati tevékenység engedélyezési eljárásaival kapcsolatos szakvéleményezés, 
 összefogó szervezeti egység a településrendezési tervek véleményezése tekintetében, 
 a terv szerinti ellenőrzések lefolytatásával részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
 az engedélyező határozatban (szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben), 

kármentesítési határozatban előírt feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése, 
 a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési 

célprogramok lefolytatása. 
 

3.2. A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály feladatköre 

 

Hatósági, jogi tevékenység: 
 a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása, illetve azokban való részvétel és ezen eljárások jogszerűségének 
biztosítása, 

 környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási igazgatási feladatok ellátása, 
 az ügyfélfogadási feladatok ellátása, 
 jogszabályok, szabályzatok és utasítások előkészítése, tervezetek véleményezése, 
 a környezetvédelmi,  természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági tevékenységgel 

összefüggő jogértelmezési feladatok ellátása, 
 rábízott perképviseleti feladatok ellátása, 
 közmeghallgatások lebonyolításában való részvétel, 
 a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és 

növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvény 
szerinti nyilvántartás (CITES nyilvántartás) kezelése, 

 felszámolási és végelszámolási eljárások nyilatkozatainak elbírálása. 
 

Komplex engedélyezési feladatkörében: 
 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárással, a környezetvédelmi engedélyezési 

eljárással, a teljesítményértékeléssel, a teljes körű felülvizsgálati eljárással, az előzetes 
vizsgálati eljárással, az előzetes konzultációval kapcsolatos feladatok ellátása, 
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 az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi 
feladatok ellátásához kapcsolódóan az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási 
Nyilvántartás (E-PRTR) tekintetében kezeli az IPPC Létesítmény Nyilvántartó Rendszert 
(IPPC-LNYR), 

 hatáskörében az alábbi ellenőrzési és felügyeleti feladatokat látja el: 
1. az éves ellenőrzési tervvel kapcsolatban: 

 javaslat tétele – laboratóriumi mintavételt és vizsgálatot igénylő esetben a 

Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi 
vizsgálólaboratóriumával történő egyeztetést követően – az éves ellenőrzési terv 
elkészítéséhez a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 
osztályvezetője részére, 

 a terv szerinti ellenőrzések során részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
 az engedélyező határozatban előírt feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése. 

2. az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítmények 
ellenőrzésével kapcsolatban: 

 közreműködik az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező 
környezethasználók érintett telephelyeire vonatkozó éves felügyeleti ellenőrzésben, 

 figyelemmel kíséri a felügyeleti díjak befizetését és ellátja a felügyeleti díjhoz 
kapcsolódó nyilvántartási feladatokat. 

3. egyéb ellenőrzések és célprogramok tekintetében: 
 részt vesz a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása eljárásában, 
 az engedély nélkül megvalósított létesítmények és gyakorolt tevékenységek és 

környezethasználatok felkutatása és feltárása, 
 a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott 

ellenőrzési célprogramok lefolytatása, 
 hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben: a 

hatáskörében észlelt okok alapján intézkedés, vagy javaslat tétele a hatáskörrel 
rendelkező szervezet felé kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatására, illetve 
egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére. 

 

3.3. A Hulladékgazdálkodási Osztály feladatköre 

 

 hulladékgazdálkodási tevékenység végzésével kapcsolatos engedélyezés és nyilvántartásba 
vételi feladatok ellátása,  

 szakhatósági feladatok ellátása elektronikus hírközlési építmények építésügyi engedélyezési 
eljárásában, 

 szakkérdés vizsgálati feladatok ellátása hulladékkezelő létesítményekkel, nem veszélyes 
hulladék termőföldi hasznosításával kapcsolatos eljárásokban, illetve minden más olyan 
eljárásban, ahol a hulladékgazdálkodás szakkérdésként megjelölésre kerül, 

 az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges területi 
feladatok ellátása és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében rendszert és adatot 
kezel az Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) és E-PRTR 

szakrendszerek tekintetében, 
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 részvétel az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv, az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és Országos Megelőzési Program (OMP), valamint a 
területi hulladékgazdálkodási tervek és területi megelőzési programok készítésében, 

 veszélyes és nem veszélyes hulladék besorolásának hatósági megállapítása, 
 melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció elbírálása, 
 a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési szabályzatok, a hulladéktároló-hely üzemeltetési 

szabályzatok, a komposztáló telep üzemeltetési szabályzatok, a válogatómű üzemeltetési 
szabályzatok, az átrakó állomás üzemeltetési szabályzatok, valamint a hulladék üzemi 
gyűjtőhelyek működési szabályzatainak jóváhagyása,  

 közreműködik az elhagyott hulladék felszámolásában, 
 hulladékgazdálkodási hatósági, piacfelügyeleti, tanúsítási feladatok ellátása, 
 hulladékgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, 
 javaslat tétele – laboratóriumi mintavételre és vizsgálatok elvégzésére a Népegészségügyi 

Főosztály Laboratóriumi Osztály környezetvédelmi vizsgálólaboratóriumával történő 
egyeztetést követően – a hulladékok besorolásával, a hulladéklerakóban történő lerakási, 
illetve egyéb átvételi kritériumok ellenőrzése érdekében az éves ellenőrzési terv 
elkészítéséhez a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály osztályvezetője 
részére,  

 a munkaterv szerinti ellenőrzések lefolytatásával részvétel az ellenőrzési terv végrehajtásában, 
 az engedélyező határozatban (szakhatósági állásfoglalásban, szakvéleményben) előírt 

feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése, 
 a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása, 
 az engedély nélkül, vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában megvalósított létesítmények, 

gyakorolt tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása, 
 a főosztályvezető, a felettes szerv, vagy külön jogszabály által meghatározott ellenőrzési 

célprogramok lefolytatása, 
 társhatóságokkal együtt végzett hatósági ellenőrzések lefolytatása, 
 hatósági eljárások és intézkedések kezdeményezésével összefüggésben a hatáskörében 

észlelt okok alapján kötelezési és bírságolási eljárás lefolytatása, illetve egyéb hatósági 
intézkedés kezdeményezése, 

 ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.  
 

4. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
kormánytisztviselőinek feladatköre: 

 

4.1. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

A kormánytisztviselő feladata a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyek közül a vezető általi kijelölés 
(szignálás) szerinti ügyek érdemi döntésre való előkészítése, valamint a feladat végrehajtás 
szervezése az irányadó ügyintézési határidők betartásával. Ennek érdekében különösen: 
 a feladatleírásban meghatározott feladatok ellátása, 
 azon feladatok ellátása, amelyek elvégzésére a közvetlen felettes vezető utasítja, 
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 felelős feladatainak a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek, a felettes 
szerv, illetve a felettes vezető utasításainak, továbbá a szakmai követelményeknek megfelelő, 
határidőben történő teljesítéséért, 

 munkavégzését akadályozó körülmény esetén jogosult és köteles intézkedést kezdeményezni a 
közvetlen felettes vezetőnél. 

 

4.2 A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály kormányzati 
szolgálati jogviszonyban álló titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatkörben 
foglalkoztatottjainak feladatköre 

 

A kormánytisztviselő a feladatleírásban részére megállapított, illetve a közvetlen felettes vezető 
által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és 
ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi, így különösen: 
 a küldemények átvétele, érkeztetése, iktatása, 
 előzményiratok szerelése, 
 bélyegzők kezelése, őrzése, 
 a kiadmányoknak expediálása, 
 az elintézett ügyek iratainak irattárba helyezése, 
 az iratok selejtezésének előkészítésében és selejtezésében való közreműködés. 

 

5. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje: 

 

A helyettesítést vezetői kijelölés alapján az azonos feladatokat ellátó kormánytisztviselő, 
kormányzati szolgálati jogviszonyban álló titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatkörben 
foglalkoztatott látja el, a feladatleírásban foglaltak szerint. 

 

6. A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
ügyfélfogadási rendje 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály központi 
irodaépületében az ügyfelek fogadása, az ügyfelekkel történő személyes ügyintézés érdekében 
ügyfélszolgálatot működtet. Az Ügyfélszolgálat elősegíti az ügyfélközpontú hatósági 
tevékenység kialakítását és működtetését. 
Az Ügyfélszolgálat feladatkörében eljárva: 

 átveszi és érkezteti az ügyfelek beadványait, hivatalos iratait, 
 tájékoztatást nyújt az ügyfelek számára, 
 közreműködik az ügyfelek jogairól és kötelességeiről való tájékoztatásban. 

 

Az ügyfélfogadási idő: hétfőn, szerdán és pénteken 8:30-12:00 óráig, valamint szerdán  
13:00-16:00 óráig tart. 
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II. 12. melléklet 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztályának Ügyrendje 

 

1. Az Agrárügyi Főosztály felépítése, működése 

 

A Főosztály élén a főosztályvezető áll. A Főosztályon belül négy osztály működik. 
A Főosztály feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 
(IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak, 
 

A főosztályvezetőt távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az Erdészeti Osztály osztályvezetője 
helyettesíti. A főosztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében 
szükség szerint értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az adott tárgyban érintett osztályok 
osztályvezetői, szükség szerint a Főosztály valamennyi kormánytisztviselője, valamint munkavállalója.  
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni osztályvezetőnek a főosztályvezető engedélyével, 
kormánytisztviselőnek az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a 
munkatárs az eltávozás előtt a jelenléti ívben az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Főosztálynál foglalkoztatottak tekintetében a főosztályvezető 
engedélyével és az osztályvezető ellenjegyzésével, valamint a helyettes ügyintéző megnevezésével 
történik. Az engedélyezett szabadságokat fel kell vezetni az erre rendszeresített szabadságengedély-

nyomtatványra. 
 

A főosztályvezető az egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető az 

osztályvezetők egyetértésével jelöli ki. 
 

2. Az Agrárügyi Főosztály feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 

2.1. Az Erdészeti Osztály feladatköre 

Az Erdészeti Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: 
● Megkeresés alapján véleményezi az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvényt (a továbbiakban: Evt.), valamint annak végrehajtási rendeleteit, 
továbbá az erdőt érintő egyéb jogszabálytervezeteket.  

 

Az Erdészeti Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
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● Megállapítja erdőterv határozatban az erdőgazdálkodók jogait és kötelezettségeit és indokolt 
esetben dönt az erdőterv módosításáról. 

● Ellátja az erdőtelepítési-kivitelezési tervek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat, 
jogszabályban előírt esetben dönt az engedély nélküli, vagy engedélytől eltérően telepített erdő, 
szabad rendelkezésű erdő, fásítás felszámolásáról. 

● Ellátja az erdőtelepítések és erdőfelújítások befejezetté nyilvánításával, valamint a befejezett 
erdősítések felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

● Végrehajtja az erdészeti hatósági és igazgatási munkával kapcsolatos terepi felvételeket, 
helyszíni szemléket és ellenőrzéseket. 

● Ellátja az erdőterület rendeltetésének és üzemmódjának megállapításához és 
megváltoztatásához kötődő feladatokat. 

● Ellátja az erdő, szabad rendelkezésű erdő és fásítás, valamint a fás szárú ültetvények 
létesítéséhez kötődő igazgatási feladatokat. 

● Ellátja az erdőfelújításhoz, erdőneveléshez, valamint az erdőszerkezet-átalakításhoz kötődő 
feladatokat. 

● Ellátja az erdőt károsító hatások elleni védekezéshez kötődő hatósági feladatokat.  
● Az Evt. 60. § (1) bekezdése szerinti veszélyeztető tényezők észlelése esetén kezdeményezi a 

vadászati hatóságnál a vadállomány apasztását, illetve a veszélyeztetés egyéb módon való 
megszüntetésére teendő intézkedés elrendelését.  

● Eljár az erdőtűz megelőzését szolgáló szabályok betartatása érdekében. 
● Ellátja az éves erdőgazdálkodói tevékenységhez kötődő hatósági és nyilvántartási feladatokat. 
● Ellátja az erdészeti és közjóléti létesítményekhez kötődő engedélyezési és nyilvántartási 

feladatokat. 

● Ellátja az erdő igénybevételéhez és megosztásához kötődő feladatokat. 
● Ellátja az erdei haszonvételekhez kötődő igazgatási és hatósági feladatokat. 
● Elrendeli a szükséges erdőgazdálkodási tevékenységet és végrehajtja a hozzá kötődő 

ellenőrzési feladatokat, teljesítés elmaradása esetén a jogszabályban előírt intézkedéseket. 
● Leállítja a jogszerűtlen tevékenységet, a jogszabályban előírt esetben intézkedik szankció 

alkalmazásáról és elvégzi a hozzá kötődő feladatokat.  
● Ellátja az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétellel, nyilvántartásból való törléssel, vagy 

nyilvántartásban történt változással, valamint jogszerűség felülvizsgálatával járó feladatokat. 
● Eljár az állami erdőkre vonatkozó egyedi szabályok érvényesítése érdekében. 
● Ellátja az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületekre vonatkozó 

feladatokat. 

● Eljár az erdőgazdálkodási tevékenység korlátozása ügyében a jogszabály által rögzített 
esetekben. 

● Ellátja az erdő látogatásával kapcsolatos igazgatási feladatokat. 
● Elvégzi a szakkérdések vizsgálatát és ellátja a jogszabály által biztosított szakhatósági jogkörét 

a jogszabályban előírt esetekben. 
● Az erdei károsítók tömeges elszaporodása esetén – zárlati károsítók kivételével – az 

erdőgazdálkodónak elrendeli az ellenük történő védekezést, illetve annak elmaradása esetén 
közérdekű védekezést rendel el. 

● Amennyiben az erdőben tárolt faanyag kedvező feltételeket teremt a károsítók elszaporodására, 
kötelezi az erdőgazdálkodót annak kezelésére, illetve elszállítására. 

● Gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet esküjének 
letételéről, valamint szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel való ellátásáról. 

● Eljár az erdészeti szakszemélyzettel szemben, a jogszabályban rögzített – erdőt, vagy az 
erdőgazdálkodás biztonságát – veszélyeztető tényállás fennállása esetén. 
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● Vezeti az Országos Erdőállomány Adattárat, az erdőgazdálkodói nyilvántartást, az erdészeti 
szakirányítói névjegyzéket, az erdőfelújítási biztosítékok előírásáról, teljesítéséről és 
felszabadításáról szóló nyilvántartást, valamint a feladatkörében kivetett szankciók 
nyilvántartását. 

● Kijelöli – az erdőgazdálkodó, vagy harmadik fél kezdeményezése esetén – az erdei 

feltáróhálózat részét képező utat járműközlekedésre.  
● Ellátja az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó 

adatszolgáltatási feladatokat. 
● Átvezeti a hatósági döntések által okozott erdészeti térképi változásokat. 
● Részt vesz – az átruházott feladatok ellátásával – a nemzeti és közösségi erdészeti támogatási 

rendszerek működtetésében. 
● Kezeli az állammal szembeni köztartozások (határidőre meg nem fizetett bírság, erdővédelmi 

járulék és erdőfelújítási biztosíték) nyilvántartását, teljesítés elmaradása esetén kezdeményezi a 
végrehajtás foganatosítását. 

● Közreműködik az Országos Erdőállomány Adattár támogatásokkal összefüggő adatainak a 
kezelésében. 

● Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal. 
 

Az Erdészeti Osztály koordinációs és egyéb feladatai tekintetében: 
● Ellátja a hatályos ágazati törvények szerint nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentősnek 

minősülő erdőgazdálkodási tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsolatos 
feladatokat. 

● Az erdőt érintően közreműködik a területfejlesztési, területrendezési tervek készítésében. 
● Közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 

eljárásában. 
● Közreműködik a közjóléti fejlesztési tervek készítésében. 

 

2.2. A Növény- és Talajvédelmi Osztály feladatköre 

 

● Nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelőket. 
● Nyilvántartja az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, forgalmazására, 

illetve felhasználására jogosító engedélyeket, a növényvédőszer és a termésnövelő anyag 
(engedélyköteles termékek) kereskedelmi egységeit a kis és nagykereskedelmi forgalmazókat 
valamint a tároló helyeket, raktárakat. 

● Ellenőrzi az engedélyköteles termékek esetében a reklámozás, tárolás, forgalmazás, szállítás, 
vásárlás és felhasználás személyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerűségét, az előírt 
nyilvántartás vezetését. 

● Ellenőrzi a kis és nagykereskedelemben az engedélyköteles termékek párhuzamos behozatal 
követelményeinek való megfelelését, szállítását, raktározását. 

● Ellenőrzi a légi növényvédelemre vonatkozó előírások (szakirányító jelenléte, légi járművezető 
növényvédelmi továbbképzésének érvényessége, tevékenységhez szükséges engedélyek 

meglétének ellenőrzése, előírt nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény 
felhasználhatósága, stb.) betartását, illetve a bejelentéseket nyilvántartja. 

● Ellenőrzi a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, az integrált 
növényvédelem elveinek teljesülését, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok felhasználása 
során a kijuttatás technikai előírások megvalósítását, az egészségügyi és a kémiai biztonságot, az 
engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét, a növényvédő szer 
felhasználási és vásárlási engedély érvényességét. 
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● Ellenőrzi a növényegészségügyi nyilvántartásra kötelezett termelők által vezetett nyilvántartási 
rendszert. 

● Ellenőrzi az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat. 
● Ellenőrzi növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek előállítását, 

raktározását, szállítását és forgalmazását, és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez. 
● Ellenőrzi a fa-csomagolóanyag gyártókat, forgalmazókat, hőkezelést végző cégeket, valamint a 

kereskedelemben használt fa-csomagolóanyagokat. 
● Ellenőrzi a zárlati károsítók előfordulását a termelőknél és az import szállítmányokban, intézkedik a 

zárlati károsítók felszámolásáról, kötelező védekezést, termékmegsemmisítést rendel el, előkészíti a 
kártalanítási eljárást. 

● Ellenőrzi a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló forgalomba hozatali engedély, valamint a 
kijuttatás technikai alkalmasságát igazoló működési engedély érvényességét. 

● Ellenőrzi a földrajzi árujelző oltalomban részesített növényi termékek forgalmazási feltételeinek 
betartását. 

● Szakterületén ellátja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 
követelmények betartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

● Ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs ellenőrzési feladatokat, ellenőrzi a 
belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre, vagy behozatalra szánt zöldséget, 
gyümölcsöt, dísznövényt és előállításukkal, forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket, a 
nyomon-követhetőség rendszer feltételeinek teljesülését, előírásainak betartását. 

● Termelési, betakarítási, raktározási, szállítási, behozatali, kiviteli, forgalomba hozatali, kísérleti, 
felhasználási, alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelező növényvédelmi technológia 
alkalmazását rendelhet el. 

● Felszólítja a gazdálkodót a károsítók elleni védekezésre; közérdekű védekezést, állami védekezést, 
illetve megsemmisítést rendel el, hatósági ellenőrzése során növényvédelmi, élelmiszerlánc-

felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabhat ki, szabálysértési eljárást kezdeményezhet, 
büntető feljelentést tehet, illetve szükség szerinti megfelelő intézkedést hozhat. 

● Kiadja a jogszabály szerinti I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek vásárlására, 
forgalmazására, illetve felhasználására jogosító engedélyt – az EU tagállamok állampolgárai részére 
is. 

● Igazolja az élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejártát megelőzően betakarított engedélyezett 
engedélyköteles termékkel kezelt növény, növényi termék forgalomba hozatali követelményeknek 
való megfelelését. 

● Elvégzi az EK növényútlevéllel kapcsolatos teendőket, feljogosítja a termelőket a növényútlevél 
kiadására, kiadja a csereútlevelet és ellenőrzi a termelők ezzel kapcsolatos nyilvántartását. 

● Mintát vesz növényekből, növényi termékekből növényvédőszer-maradék tartalom vizsgálatra és 
határérték feletti szermaradvány esetén intézkedik. 

● Mintát vesz termesztő közegből, vízből, növényekből, növényi termékekből zárlati károsító és toxikus 
anyag tartalom vizsgálat céljából. 

● Mintát vesz a forgalmazott engedélyköteles termékek és termésnövelő anyagok hatósági minőség-

ellenőrzésére. 
● Részt vesz a kérelemre indult, lejárt szavatosságú növényvédő szerek felhasználhatósági idejének 

meghosszabbításában. 
● Szakhatósági állásfoglalást ad ki piacnyitás, növényvédőszer-raktározási tevékenységre vonatkozó 

telepengedélyezési eljárás és növényvédő szer nagy- és kiskereskedelmi forgalmazási 
tevékenységre vonatkozó működési engedélyezési eljárás esetén. 
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● Részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és 
ültetvény-támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekben, ellenőrzi az agrár- és 
vidékfejlesztési támogatásokban előírt növényvédelmi követelmények betartását. 

● Közreműködik a Talaj-, Növény- és Agrárkörnyezet-védelmi Információs Rendszer (TNAIR), Parlagfű 
Információs Rendszer (PIR) működtetésében, valamint az adatokkal való feltöltésében. 

● Részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában, különösen a növényvédőszer-lopások, 

hamisítások és a növényvédő szerek illegális kereskedelmének kivizsgálásában, felméri az árvizek, 
belvizek, vagy egyéb katasztrófahelyzettel érintett növényvédőszer-tároló és- forgalmazó helyeket, 
megteszi a szükséges intézkedéseket. 

● Közreműködik méhpusztulások, a vízszennyezések okozta halpusztulások kivizsgálásában. 
● Növény-egészségügyi felderítést (monitoringot) végez a zárlati és egyéb nem vizsgálatköteles 

károsítókkal összefüggésben. 
● Humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és allergén 

gyomnövények és egyéb károsítók előfordulása esetén intézkedik a fertőző források felszámolásáról. 
● Ellátja a kölcsönös megfeleltetéssel és az agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelményekkel 

kapcsolatos feladatokat. 

● Ellenőrzi a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és forgalomba hozatalt, valamint az 
egyéb szemleköteles növények termő-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeit. 

● Nyilvántartja a zöldség-gyümölcs forgalmazókat. 
● Ellátja a meghatározott növényi termék (zöldség-gyümölcs és egyéb) monitoring mintavételi 

feladatokat. 

● Közreműködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában. 
● Közreműködik a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában. 
● Talajvédelmi hatósági eljárása során engedélyt ad ki: szennyvíz, szennyvíziszap, valamint 

szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához; nem mezőgazdasági eredetű nem 
veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához; a mezőgazdasági termelés során 
keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági 
táblán keletkező növényi maradványokat. 

● Igazolást ad ki: talajjavításhoz, mezőgazdasági célú tereprendezéshez; a termőföld védelméről szóló 
törvényben meghatározott talajvédelmi műszaki beavatkozásokhoz, létesítmények 
megvalósításához, amennyiben az engedélyezés nem tartozik más hatóság hatáskörébe; a 
mezőgazdasági támogatási pályázatokhoz a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet) szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről, a talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld 
használat követelményei teljesítéséről; hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás 
során keletkező egyéb szervestrágya kivételével. 

● Ellenőrzi a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben meghatározott talajvédelmi 
kötelezettségek teljesítését. 

● Ellenőrzi a talajvédelmi, valamint egyéb, talajvédelmi előírásokat tartalmazó engedély meglétét, és 
az engedélyekben foglalt talajvédelmi követelmények betartását. 

● Termőföldön ellenőrzi a vizek nitrát-szennyezéssel szembeni védelmét szolgáló előírások 
végrehajtását, megtartását a vizek nitrát szennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében. 

● Ellenőrzi a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező 
adatszolgáltatását és nyilvántartását. 

● Talajvédelmi járulékot állapít meg, illetve szankcionálás keretében talajvédelmi, nitrátszennyezési és 
nitrát adatszolgáltatási bírságot szab ki. 

● Ellátja a forgalmazott termésnövelő anyagok hatósági minőség-ellenőrzését. 
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● Ellátja a jogszabályban meghatározott szakhatósági feladatokat bányafelügyeleti, építésügyi, 
közlekedési hatósági, légi közlekedési hatósági, ingatlanügyi hatósági, vízügyi hatósági, 
környezetvédelmi hatósági, természetvédelmi hatósági, hírközlési hatósági, erdészeti hatósági, 
kulturális örökségvédelmi hatósági, telepítési hatósági eljárások keretében. 

● Ellátja a kölcsönös megfeleltetéssel és az agrár-környezetgazdálkodási minimumkövetelményekkel 

kapcsolatos feladatokat. 

● Nyilatkozatot ad a melioráció és az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek 
fejlesztésére igényelt támogatáshoz. 

● Részt vesz az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és 
ültetvény-támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzésekben, ellenőrzi az agrár- és 
vidékfejlesztési támogatásokban előírt talajvédelmi követelmények betartását. 

● Létrehozza és működteti a megyei talajtani térképtárat, a nitrát rendelet szerinti adatbázist  (TNAIR 

nitrát modul), valamint kialakítja a szennyvíziszap és hígtrágya termőföldi felhasználásának megyei 
kataszterét, a talajvédelmi hatósági tevékenységéről nyilvántartást (TNAIR talajvédelmi modul) 
vezet, részt vesz a talajt veszélyeztető, degradációs folyamatok felderítésében. 

● Működteti a megyéjére vonatkozó adatokkal kapcsolatban a Talajvédelmi Információs és Monitoring 
Rendszert (TIM). 

● Elvégzi a térinformatikai feladatok ellátásához szükséges alaptérképek, topográfiai térképek, 
talajtérképek és egyéb térképanyag feldolgozását, rendszerbe illesztését, digitalizálását. 

● Elvégzi a korábban elkészült talaj és egyéb térképek tematikus feldolgozását és archiválását. 
● Bekapcsolódik és a térinformatika eszközrendszerének felhasználásával támogatja a 

növényvédelmi, talajvédelmi hatósági feladatok végrehajtását, valamint az előrejelzési szakterület, a 
károsító diagnosztikai osztály tevékenységét. 

● Meglévő adatok, illetve új felvételek alapján talajtani, növényvédelmi stb. térképeket szerkeszt. 
● Kapcsolatot tart a szakterületén a fejlesztő tudományos szervezetekkel, egyetemekkel és egyéb 

intézményekkel. 
● Elvégzi a növény-egészségügyi és növényvédelmi károsító diagnosztikai vizsgálatokat. 
● Elvégzi az engedélyköteles termékek (növényvédő szerek, termésnövelő anyagok) hatósági 

engedélyezési vizsgálatait, minőségbiztosítási rendszerében. 
● Végrehajtja az engedélyköteles termékekkel, alkalmazott vagy alkalmazásra kerülő technológiákkal, 

a termelést közvetlenül, vagy potenciálisan veszélyeztető károsítókkal kapcsolatos biológiai, 

technológiai kísérleteket, vizsgálatokat. 
● Elvégzi a növény-egészségügyi felügyelet számára a zárszolgálati intézkedések megalapozását 

szolgáló laboratóriumi vizsgálatokat. 
● Adaptálja, kidolgozza és fejleszti a növényvédelmi és növény-egészségügyi vizsgálati módszereket, 

kapcsolatot tart a kutató és fejlesztő intézetekkel és szervezetekkel. 
● Részt vesz a mezőgazdasági termelők növény-egészségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi 

ismereteinek fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban. 
 

2.3. A Földművelésügyi Osztály feladatköre 

 

A Földművelésügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében: 
● Megkeresés alapján véleményezi a földművelésügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket. 

 

A Földművelésügyi Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 
● Ellátja a részarány-földkiadási eljárásokkal kapcsolatos feladatokat. Sorsolás, végsorsolás 

előkészítése, lefolytatása. Elvégzi a maradványföldek hivatalból állami tulajdonba adását.  
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● Elvégzi a kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkező személyek pénzbeli kártalanításával 
kapcsolatos feladatokat. 

● Elvégzi a földjuttatási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést. 
● Ellátja a nemzeti forrásból finanszírozott agrárgazdasági beruházások (ültetvények, épületek, 

építmények) ellenőrzésének, nyilvántartásának, jelzálogterhelések törlésének feladatait. 
● Ellátja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat. 
● Ellátja az elháríthatatlan külső ok (vis maior) igazolásokkal kapcsolatos hatósági és 

szakhatósági feladatokat. 
● Ellátja a hegyközségek törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 
● Elvégzi a termelői csoportok beszámoltatását. 
● Egyes agrárfinanszírozású hitelek igazolásával kapcsolatos feladatokat lát el. 
● Ellátja a „Széchenyi 2020” pályázati kiírásokhoz kapcsolódó igazolási feladatokat. 
● Adatot szolgáltat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére az őstermelői jogviszony 

igazolásához. 
● Ellátja a gyümölcsültetvény telepítéssel kapcsolatos feladatokat, vezeti a gyümölcsültetvény-

katasztert, továbbá ellenőrzi a gyümölcsültetvény-kataszterbe bejelentett adatok valódiságát, 
illetve a gyümölcsültetvény művelési ágának megfelelő hasznosítást.  

● Ellenőrzi a gyümölcs termeléshez kötött támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek 
mezőgazdasági termelő általi teljesítését.  

● Ellátja a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási, vagy 
önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének 
feladatát. 

● Ellátja a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésével kapcsolatos hatósági 
feladatokat. 

● Elvégzi a birtok-összevonási célú termőföld vásárlás pályázatainak utóellenőrzését. 
● Ellátja a friss meggy és alma szerződés alapján történő értékesítésével kapcsolatos ellenőrzési 

feladatokat. 

● Elvégzi a vadászterületek határainak megállapításához, módosításához kötődő feladatokat. 
● Vezeti a Földtulajdonosi Közösségek, földtulajdonosi közös képviselők és a vadászatra 

jogosultak nyilvántartását. 
● Jóváhagyja a vadászati jog hasznosítására kötött haszonbérleti szerződést. 
● Szükség esetén intézkedik a vadászati jog kényszerhasznosításáról. 
● Jóváhagyja, módosítja a vadgazdálkodási üzemterveket. 
● Jóváhagyja, módosítja az éves vadgazdálkodási terveket, ellenőrzi azok teljesülését. 
● Ellátja a vad és élőhelye védelmének biztosításával kapcsolatos feladatokat. 
● Komplex és célellenőrzéseket végez a vadászterületen és a vadászatra jogosultaknál. 
● Vadgazdálkodási és vadvédelmi bírságot szab ki a jogszabályban megállapított esetekben. 
● Elvégzi a hivatásos vadászok nyilvántartásba vételét. 
● Nyilvántartja, kiadja a vadazonosító jeleket. 
● Vadállomány-, élőhely-megfigyelést végez a vadászatra jogosultaknál.  
● Trófeabírálatot végez, és arról bírálati lapot állít ki. 

● Vadkárbecslő szakértői névsor vezetése. 
● Engedélyezi, illetve a helyszínen ellenőrzi a Natura 2000 gyepterületeken található vadászati, 

vadgazdálkodási berendezéseket. 
● Végzi a halgazdálkodási vízterületek nyilvántartásba vételét. 
● Elvégezteti a veszélyeztetett őshonos halállományok mentését. 
● Kijelöli a halászati kíméleti területeket. 



 

130 

 

● Kezdeményezi a vízhasználati módok korlátozását. 
● Felméri a halállományt veszélyeztető halfajok állományát, ellenük védekezésre kötelez. 
● Élőhely- és állományvédelmi intézkedéseket rendel el. 

● Kifogott őshonos halak más halgazdálkodási vízterületre, haltermelési létesítménybe telepítését 
engedélyezi. 

● Elbírálja a tilalmi idő alóli felmentés, méret- és darabszám korlátozás feloldására vonatkozó 
kérelmeket. Jóváhagyja, módosítja a halgazdálkodási terveket. 

● Elvégzi a halászati engedély, fogási napló, fogási tanúsítvány nyomtatványtömb, halászvizsga 
bizonyítvány kiadását. 

● Ellenőrzi a haltelepítést a halgazdálkodási vízterületen. 
● Elvégzi a hivatásos halőr nyilvántartásba vételével, vizsgáztatásával, továbbképzésével, 

szolgálati naplójának kiadásával kapcsolatos feladatokat. 
● Elvégzi a társadalmi halőr megbízásának, vizsgáztatásának, továbbképzésének, szolgálati 

igazolvány és szolgálati napló kiadásának feladatait. 
● Vízterületen helyszíni ellenőrzést, bejárást végez. 
● Helyszíni ellenőrzést végez a halgazdálkodásra jogosultak, horgászok, halászok esetében. 
● Halgazdálkodási és halvédelmi bírságot szab ki, egyéb szankciót alkalmaz a jogszabályban 

meghatározott esetekben. 
● Jogszabályban nevesített nyilvántartásokat (halgazdálkodási vízterület, halgazdálkodásra 

jogosultak, halőrök) vezet az illetékességi területére vonatkozóan. 
● Elbírálja a részletfizetési kérelmeket. 
 

A Földművelésügyi Osztály koordinációs és egyéb feladatai tekintetében: 
● Részt vesz a Megyei Állami Vadászvizsga Bizottságban. 

 

2.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatköre 

 

 Az élelmiszerlánc felügyeletének keretében az élelmiszerek és takarmányok biztonságával, 
az élelmiszer-higiéniával, élelmiszerek és takarmányok minőségével kapcsolatos hatósági 
engedélyezési, nyilvántartásba vételi, koordinációs és szervezési feladatokat lát el. 
Tevékenysége kiterjed az élelmiszer és takarmány előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás, 
forgalmazás, vagyis az élelmiszerlánc minden szakaszára. Ezzel kapcsolatban 
állategészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági intézkedéseket hozhat. 

 Engedélyezi az engedélyköteles állati eredetű élelmiszer-előállító létesítmények működését, 
az engedélyköteles élelmiszer vállalkozási tevékenységet. 

 Nyilvántartásba veszi a 852/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó, növényi termékeket 
előállító és élelmiszerrel érintkezésbe kerülő eszközöket (csomagolóanyag, berendezések, 
stb.) gyártó létesítményeket. 

- Ellenőrzi az élelmiszer-előállító, -elosztó és -forgalomba hozó létesítmény harmadik 
országba irányuló exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak 
megfelelően. 

 Ellenőrzi a borászatokat, pálinka előállító létesítményeket, illetve az egyéb alkoholos italokat 
előállító létesítményeket és forgalmazókat. 

 Ellenőrzi az állattenyésztési törvény szerint hatósági felügyelet alatt álló létesítményeket. 
 Felügyeli a KM szabályainak a betartását az állattartóknál és az élelmiszer előállítóknál, 

meghozza a szükséges döntéseket a KM ellenőrzések kapcsán. 
 Ellenőrzi a hazai és nemzetközi cirkuszi menazsériák ideiglenes telephelyeit, azok 

működését állategészségügyi, állatvédelmi szempontból. 
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 Engedélyezi az engedélyköteles takarmány-előállító és forgalmazó létesítmények működését, 
illetve nyilvántartásba veszi a nem engedélyköteles takarmány vállalkozásokat a 
183/2005/EK rendelet szerint. 

 Ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez. 
 Helyi Járványvédelmi Központot (HJK) hoz létre és folyamatosan üzemelteti, végrehajtja a 

jogszabályok, illetve az Országos Járványvédelmi Központ (OJK) által kiadott operatív 
intézkedéseket. 

 Nyilvántartást vezet az élelmiszerbiztonsági felügyelet alá tartozó létesítményekről. 
 Szakterülete vonatkozásában az Osztály szervezi és koordinálja a járási hivatalok 

szakterületi tevékenységét. 
 Szakterülete tekintetében közreműködik az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási 

hivatal által hozott döntéssekkel szemben benyújtott keresetekkel kapcsolatos perelhárítási, 
illetve perelőkészítő szakmai munkában.  

 Szervezi és irányítja az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző 
személyek munkáját, folyamatos továbbképzését. 

 Szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves létesítmény ellenőrzési és monitoring mintavételi 
terv megyei végrehajtását. 

 Szervezi és irányítja az előirt rendszeres havi, negyedéves és éves, valamint eseti jelentések 
elkészítését. 

 Együttműködik élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra, vagy állatról 
emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett a 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával. 

 Élelmiszer-jelölési előírások megsértésének észlelése esetén az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály és a Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya egymást 
haladéktalanul értesíti az eljárás megindításáról az eljárás tárgyát képező tényállás 
ismertetésével, melynek során az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges adatokat – így 
különösen az érintett élelmiszer-vállalkozás azonosításához szükséges adatokat, az eljárás 
tárgyát képező termék azonosításához szükséges adatokat, valamint az ellenőrzés helyére 
és idejére vonatkozó adatokat – a másik fél rendelkezésére bocsátja. 

 Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok végrehajtásában a járási 
hivatalokkal, feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a 
települési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel. 

 Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-
egészségügyi feladatok területi ellátását. 

 Szervezi az állatbetegségek megelőzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy 
nemzetgazdasági kárt okozó, vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek 
felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési programok végrehajtását.  

 Emberről állatra, vagy állatról emberre terjedő betegségek (zoonózisok) fellépése, illetve 
gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi 
államigazgatási szervvel. 

 Elrendeli a járványveszély esetén szükséges hatósági intézkedéseket, beleértve a szolgáltató 
állatorvos és gazdálkodó szervezet közcélú igénybevételét, aktív közreműködésre való 
kötelezését is, továbbá az állat-egészségügyi szempontból külön eljárást igénylő állati 
hulladék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, és gondoskodik a társhatóságok 
tájékoztatásáról. 

 Az országos főállatorvos rendelkezéseivel összhangban gondoskodik a védő és megfigyelési 
körzet kialakításáról, a vakcinázásról, a gyógykezelésről, a szolgáltató állatorvosok közcélú 
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igénybevételéről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
szerinti intézkedések végrehajtásáról. 

 A szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet  
12. § (2) bekezdése szerinti, szolgáltató állatorvosok gyakorlati hatósági képzésének 
szervezése 5 évente. 

 Az afrikai sertéspestis (ASP) betegség előfordulásakor irányítja és koordinálja a megelőzési, 
felügyeleti, monitoring programot, a fertőzöttség felszámolása érdekében meghozza a 
szükséges megyei hatáskörű döntéseket és hatósági intézkedéseket, gondoskodik a nyomon 
követési eljárásokról és a szükséges hatósági ellenőrzésekről. 

 A vaddisznó ASP esetén biztosítja a Helyi Járványvédelmi Központ (HJK) személyi-tárgyi-
technikai feltételeit, hatáskörében meghozza a szükséges korlátozó, illetve enyhítő 
járványvédelmi intézkedéseket. 

 A vaddisznó ASP esetén együttműködik és egyeztet a megyei vadászati hatóság, 
vadászkamara területi szervével és a tájegységi fővadászokkal, környezetvédelmi/vízügyi 
hatósággal, szervezi, koordinálja, végrehajt(at)ja a szükséges járványvédelmi korlátozó 
intézkedéseket, részt vesz a vadászok ASP témakörben szervezett képzésének 
szervezésében és lebonyolításában. 

 A vaddisznó ASP esetén elrendeli, koordinálja, felügyeli az 1. kategóriába tartozó állati 
eredetű melléktermékek összegyűjtését, ártalmatlanítását. 

 Döntést hoz az állami kártalanításról ötmillió forintot meghaladó összeg esetében. 
 Elrendeli a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi akciókat (kötelező védőoltások, 

diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés, stb.). 
 Feladat- és hatáskörével összhangban állattenyésztési, élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-

ellenőrzési, takarmány-ellenőrzési és állatvédelmi bírságot szab ki. 
 A tartási helyek, tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 

rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján nyilvántartást vezet az állattartó 
tenyészetekről. 

 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében: 
 

 Járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges területi készenléti tervet készít, 
továbbá gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához 
szükséges ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, a járványok megelőzéséhez és elfojtásához 
szükséges műszaki, technikai feltételek, védőfelszerelések biztosításáról, valamint ezek 
folyamatos karbantartásáról, cseréjéről és ezek beszerzéséről. 

 Ellenőrzi az éves kockázatbecslésen alapuló létesítményellenőrzési terv végrehajtását. 
 Elkészíti az Osztály éves továbbképzési tervét. 
 Állatvédelmi hatósági intézkedéseket hoz, együttműködik az állatvédelmi társhatóságokkal, 

civil állatvédő szervezetekkel. 
 

Engedélyezi: 
 

 a mesterséges termékenyítő állomás, valamint spermatároló központ üzemeltetését; baromfi- és 
halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetését, 

 a borászati üzemeket, 
 haszonállatok esetében a gyűjtőállomás működését, 
 az etető-itató állomás, pihentető állomás működését, 
 a gyepmesteri, illetve ebrendészeti telep működését, 
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 EU kutya gyűjtőállomás működését, 
 az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények (állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő) 

működését, 
 az élő állat szállító tevékenység végzését, 
 a nagy fájdalommal nem járó állatkísérlet végzését, 
 kísérleti állatot tartó, tenyésztő létesítményt, 
 a kísérleti célú állat tenyésztését (szaporítását), tartását, szállítását, valamint forgalomba 

hozatalát, 
 az állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző vállalkozás működését, 
 az engedélyköteles takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket, 
 eseti jelleggel az új takarmányok előállítását, felhasználását és behozatalát, 
 az állati melléktermékek ártalmatlanítása témakörben az engedélyköteles létesítményeket, 
 az állati melléktermékek speciális takarmányozási célokra történő felhasználását. 

 

Nyilvántartásba veszi: 
 a borászati üzemet, 
 a desztillált szeszesital gyártót (bérfőzdét, kereskedelmi főzdét), 
 az állati melléktermékek szállítását végző létesítményeket,  
 az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményeket. 
 

Nyilvántartást vezet: 
 az állatorvosokról, 
 az élelmiszerbiztonsági felügyelet alá tartozó létesítményekről,  
 az élelmiszer- és takarmányvállalkozásokról, 
 a mesterséges termékenyítő állomásokról, embrióátültető állomásokról, spermatároló 

központokról, 
 az inszeminátorokról, embrióátültetőkről, 
 ENAR koordinátorokról, ENAR kapcsolattartókról, 
 az állattartókról, tenyészetekről, tartási helyekről, 
 az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományokról, 
 az engedélyezett baromfikeltető állomásokról, halkeltető állomásokról, a méhanyanevelő 

telepekről, 
 a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművezetőkről, az állatkísérőkről, állatszállítókról, 

állatszállítmányozókról, 
 az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről, 
 az állat- egészségügyi szolgáltató létesítményekről, 
 az állatkísérlet végzésére jogosultakról, 
 a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről, 
 az állatgyógyászati terméket forgalomba hozókról, illetve gyártókról. 

 

Közreműködik: 
 a védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő fajtáknak, valamint a magyar ebfajtáknak 

az eredeti állapotukban történő megőrzésében, 
 a pálinka egységes minősítésében, 
 alkoholos italok hatósági mintavételezésében, szállításra előkészítésében, laboreredmények 

kiértékelésében és a szükséges további hatósági intézkedések meghozatalában. 
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Ellenőrzi: 
 a borászati termékek származását, eredetét, minőségét (összetételi és érzékszervi 

tulajdonságok, térfogat, csomagolás és jelölés), a telephely, pince, üzem, raktár működésének 
jogszerűségét, továbbá a jármű rakományát és a tárolás körülményeit, 

 a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok minőségét, 
 a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfelelőségét, 
 a gyártástechnológia műszaki feltételeit, 
 a kereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek minőségét, 
 a jogszabályban előírt nyilvántartás szakmai tartalmát, 
 pincékben és a kereskedelemben – rendszeres mintavétellel – a borok minőségét, 
 az import borászati termékek minőségét, 
 a borászati termék származási bizonyítványának valóságtartalmát a borászati üzemben, és a 

hegybíró által vezetett nyilvántartásokban, 
 a borszőlő feldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonását, 
 a termékleírásnak való megfelelést, 
 a helyi borbíráló bizottságok működését, 
 a desztillált szeszes italok gyártását, palackozását, forgalmazását, 
 a rendszeres mintavétellel a kereskedelmi forgalomba kerülő desztillált szeszes italok 

minőségét, 
 a géntechnológiai tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok betartását, 
 ellenőrzi az állattenyésztési törvény, valamint rendeleteinek betartását, a Tenyésztési Program 

megvalósítását, az üzemi teljesítményvizsgálatokat és az egyes elismeréshez és engedélyhez 
kötött tevékenységeket,  

 ellenőrzi az állattenyésztésről szóló törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek 
betartását, 

 a fajta, hibrid gazdaságilag fontos tulajdonságainak alakulását a mintavétel szabályai alapján, 
valamint a keresztezési programot, 

 ellenőrzi az apaállatok tenyésztési engedélyeit, a szaporító anyagok előírt megjelölését, 
forgalmazását és felhasználását, valamint a mesterséges termékenyítő- és az embrió átültető 
állomásokon használt apaállatok idevonatkozó engedélyét, 

 ellenőrzi a tenyészállatok behozatalát, 
 a tenyésztésszervezésben közreműködő szolgáltató szervezetek és szakemberek 

tevékenységét,  
 az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint elvégzi a törzstenyészeti 

ellenőrzéseket, a tenyésztő szervezetek szemléjét, vagy részt vesz ezeken, valamint 
szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi, kisállat fajokban, illetve fajtákban részt vesz az 
elismert tenyésztő szervezetek tagüzemeiben az éves – vagy szabályzatban rendszeresített 
más időközzel végzett – ellenőrzésekben, ellátja ezek jegyzőkönyvi dokumentálását, 

 az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, 
forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit, 

 az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 
állatgyógyászati készítmények felhasználását, 

 a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, 
 megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország 

területén történő átszállítását, 
 közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának ellenőrzésében. 
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Állategészségügyi feladatok (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) 
 

 Az engedélyköteles/nyilvántartott élelmiszer-előállító létesítmények kockázatbecslésen alapuló 
élelmiszerhigiéniai, élelmiszer-biztonsági, állategészségügyi, állatvédelmi ellenőrzésének, 
valamint takarmány-előállító létesítmények ellenőrzésének koordinálása felügyelete. 

 Éves monitoring mintavételi terv megyei szintű leosztása, felügyelete. 
 Fertőző állatbetegségek megelőzésével, monitoringjával, felügyeletével és felszámolásával 

kapcsolatos megyei járványügyi tevékenység szervezése, felügyelete és ellenőrzése.  
 Az élelmiszerlánc pontjairól érkező előállítói, feldolgozói és lakossági panaszok, zöldszám-

bejelentések kivizsgálásának szervezése, felügyelete, jelentése. 
 Élelmiszerlánc-biztonsági hazai és nemzetközi informatikai rendszerek alkalmazása és 

kezelése. 
 Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelzésű rendszerén 

(RASFF) keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon 
észlelt élelmiszerlánc esemény esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

 A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek ártalmatlanításának ellenőrzése 
és felügyelete. 

 Állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazásának engedélyezése. 
 Takarmány-előállítást, forgalmazást, tárolást, szállítást végző vállalkozások 

engedélyezése/nyilvántartásba vétele. 
 Állategészségügyi szolgáltató létesítmények engedélyezése, felügyelete. 
 Gyepmesteri, ebrendészeti telepek engedélyezése, felügyelete. 
 Feladat- és hatáskörével összhangban állat járványügyi és élelmiszerlánc-biztonsági 

intézkedések meghozatala, élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása. 
 

Élelmiszerlánc-ellenőrzési és állategészségügyi feladatok 

 

 Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 
minőségvédelmi, géntechnológiai bírságot szabhat ki. 

 Szakterületén ellátja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 
követelmények szerinti előállításának, forgalmazásának, jelölésének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat, és a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén döntést hoz. 

 Megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc esemény esetében. 
 Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat. 
 Felveszi és kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, panaszokat, megteszi az üggyel 

kapcsolatos, hatáskörébe tartozó azonnali intézkedéseket, illetve javaslatot tehet azok 
megtételére. 

 Részt vesz az akció- és célellenőrzések szervezésében, előkészíti az ezzel kapcsolatos 
összefoglaló jelentéseket. 

 Végrehajtja a megyei járványvédelmi feladatokkal kapcsolatos, munkaköri leírásában szereplő 
hatósági intézkedéseket/adminisztratív tevékenységeket. 

 Külön jogszabály szerint eljár élelmiszer-biztonsági hatósági felügyelete alá tartozó 
létesítmények létesítési, illetve működési engedélyezési eljárásaiban. 

 Új, bővített, átalakított élelmiszer előállító hely működésének megkezdését nyilvántartásba veszi. 
 A felügyeleti szerv által meghatározott témakörökben és időszakban jelentést készít, illetve 

ahhoz adatokat szolgáltat. 
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3. Az Agrárügyi Főosztály kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak feladatköre 

 

3.1. A főosztályvezető 

 gyakorolja a Főosztály kormánytisztviselői, munkavállalói vonatkozásában az utasítási és 
ellenőrzési jogokat, 

 évente, illetve a szakmai irányító szervezetek által elrendelt esetekben beszámolót, 
jelentéseket készít, adatot közöl, 

 tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére az általa meghatározott rendben, de legalább 
évente a Főosztály tevékenységéről, 

 szakmai értekezletet hív össze szükség szerint a vezetése alá tartozó szervezeti egységek 
tevékenységi körében felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai 
vélemények, javaslatok megismerése céljából, 

 biztosítja az együttműködést a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, a szakmai irányító 
szervezetekkel, valamint a feladatköréhez kapcsolódó külső szervekkel, 

 gondoskodik arról, hogy a Főosztály kormánytisztviselői: 
- részt vegyenek a szakmai irányító szervezetek által szervezett képzéseken (beleértve 

az elektronikus távoktatást is), valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgákon, 
- a szakmai irányító szervezetek szakmai informatikai rendszerein keresztül lássák el a 

hatáskörükbe tartozó feladatokat, 
- a szakmai irányító szervezetek által kiadott és kötelezően alkalmazandó szakmai 

eljárásrendeknek, útmutatóknak megfelelően végezzék az ellenőrzéseiket és szakmai 
tevékenységüket, 

- az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést 
végezzenek, nyilvántartást vezessenek, 

- a szakmai irányító szervezetek által kiadott iratmintákat használják a szakmai 
feladatellátás során, 

- a szakmai irányító szervezetek által végrehajtott belső ellenőrzéseken, auditokon, 
szakterületi ellenőrzéseken tett ajánlások alapján meghatározott intézkedéseket 
végrehajtsák, működjenek közre a nemzetközi szervek által végrehajtott külső auditokon, 

- lássák el a gyorsriasztási rendszerek üzemeltetésében jelentkező feladatokat, 
- vegyenek részt a feladatkörüket érintő átruházott és együttműködői – így különösen az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia 
Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által átruházott, illetve együttműködőként 
ellátott – feladatok végrehajtásában. 

 

3.2. Az osztályvezető 

 megállapítja az osztály kormánytisztviselőinek és munkavállalóinak feladatait, ellenőrzi azok 
teljesítését, gondoskodik arányos foglalkoztatásukról, gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
magáncélú eltávozás tekintetében, 

 javaslatot tesz a főosztályvezetőnek az osztály munkáját érintő ügyekre vonatkozó jogi 
szabályozásra, fejlesztésre, valamint beruházásokra, 

 a közigazgatási hatósági eljárás tekintetében gondoskodik az eljárás lefolytatásának és a döntés 
előkészítésének jogszerűségéről, 

 szabályzatban foglaltak szerint, illetve a főosztályvezető felhatalmazása alapján területi szinten 
képviseli a Kormányhivatal főosztályát, 

 felelősségi körében ellátja a vezetői és folyamatba épített ellenőrzési feladatokat, 
 az osztály feladatkörében tájékoztatókat, körleveleket készít elő, 
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 beszámoltatja az osztály kormánytisztviselőit és munkavállalóit az általuk végzett munkájukról, 
gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról, 

 javaslatot tesz a szakmai képzésen való részvételre és a kiküldetésekre, 
 feladatkörében tájékoztatót készít a piaci szereplőket érintő információkról, 
 az osztályán dolgozó munkatársak tekintetében elvégzi a teljesítményértékeléssel kapcsolatos 

feladatokat,  

 megszervezi és megtartja az osztály, illetve a szakterület dolgozóinak a szükséges 
értekezleteket, 

 kiadja – a más szakterületeket nem érintő – szakmai utasításokat, intézkedéseket, 
 elvégzi a szakterületére érkező ügyek munkatársakra történő szignálását, 
 részt vesz a főosztályvezető, a szakmai irányító minisztérium, a Miniszterelnökség és más 

szervek által szervezett szakmai értekezleteken, továbbképzéseken, 

 ellátja mindazokat a szakterületével összefüggő feladatokat, amelyeket jogszabályok, normatív 
utasítások és szabályzatok az osztályára vonatkozóan tartalmaznak, 

 leadja az osztálya részére szükséges anyag, műszer, eszközök, nyomtatvány, stb. igénylését, 
illetve gondoskodik azok meglétéről, továbbá a takarékos felhasználásról. 

 

3.3. Az ügyintézők feladatköre 

 a kormánytisztviselők biztosítják a Főosztály hatósági tevékenységének eredményes ellátását, 
elért színvonalának megtartását, valamint közreműködnek az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az ágazati jogszabályok alkalmazásával 
kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában, 

 a hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordítanak a hatósági 
eljárásokban született döntések szakmai színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére, 

 a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a végrehajtás 
szervezése, 

 kötelesek naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat, 
 kötelesek rendszeresen tanulmányozni a Kormányhivatalban rendelkezésre álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat, 
 a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek a 

Kormányhivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért, 
 a kiadmányozást követően haladéktalanul intézkednek a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli az ügyintézőket. 
 

3.4. Hatósági főállatorvos/állatorvos (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) 
feladatköre 

 az engedélyköteles/nyilvántartott élelmiszer-előállító létesítmények kockázatbecslésen alapuló 
élelmiszerhigiéniai, élelmiszer-biztonsági, állategészségügyi, állatvédelmi ellenőrzésének 
felügyelete, 

 az élelmiszerlánc pontjairól érkező előállítói, feldolgozói, valamint állatvédelmi tárgyú lakossági 
panaszok, Zöld szám bejelentések kivizsgálásának szervezése, felügyelete, jelentése, 

 az élelmiszerlánc-biztonsági hazai és nemzetközi informatikai rendszerek alkalmazása és 
kezelése, 

 az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelzésű rendszerén 
(RASFF) keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon 
észlelt élelmiszerlánc esemény esetén a szükséges intézkedések megtétele, 
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 a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek ártalmatlanításának ellenőrzése 
és felügyelete, 

 feladatkörével összhangban állat járványügyi és élelmiszerlánc-biztonsági intézkedések 
meghozatala, élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása. 

 részt vesz a HJK munkájában, a járványvédelmi feladatok végzésében. 
 

3.5. Élelmiszerbiztonsági felügyelő (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) 
feladatköre 

 feladatkörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, minőségvédelmi, 
géntechnológiai bírságot szabhat ki, 

 az éves monitoring mintavételi terv szerinti, szakterületét érintő hatósági mintavételeket elvégzi, 
a szükséges hatósági intézkedéseket megteszi, 

 szakterületén ellátja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 
követelmények szerinti előállításának, forgalmazásának, jelölésének ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat, és a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén döntést hoz, 

 megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc esemény esetében, 
 ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat, 
 felveszi és kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket, panaszokat, megteszi az üggyel kapcsolatos, 

hatáskörébe tartozó azonnali intézkedéseket, illetve javaslatot tehet azok megtételére, 
 részt vesz az akció- és célellenőrzések szervezésében, elkészíti az ezzel kapcsolatos 

összefoglaló jelentéseket, 
 külön jogszabály szerint eljár élelmiszer-biztonsági hatósági felügyelete alá tartozó 

létesítmények létesítési, illetve működési engedélyezési eljárásaiban, 
 új, bővített, átalakított élelmiszer előállító hely működésének megkezdését nyilvántartásba veszi, 
 a felügyeleti szerv által meghatározott témakörökben és időszakban jelentést készít, illetve 

ahhoz adatokat szolgáltat. 
 szükség szerint részt vesz a HJK munkájában. 

 

3.6. Borászati felügyelő (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) feladatköre: 
 Ellátja a borászati szállítmányok minősítő tanúsítványainak kiadását. 
 Engedélyezi és nyilvántartásba veszi a borászati üzemeket. 
 

Ellenőrzi:  
 az élelmiszer-előállító, -elosztó és -forgalomba hozó létesítmény harmadik országba irányuló 

exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak megfelelően. 
 a borászati termékek származását, eredetét, minőségét (összetételi és érzékszervi 

tulajdonságok, térfogat, csomagolás és jelölés), a telephely, pince, üzem, raktár működésének 
jogszerűségét, továbbá a jármű rakományát és a tárolás körülményeit, 

 a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok minőségét, 
  a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfelelőségét, 
 a gyártástechnológia műszaki feltételeit, 
 a kereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek minőségét, 
 a jogszabályban előírt nyilvántartás szakmai tartalmát, 
 pincékben és a kereskedelemben – rendszeres mintavétellel – a borok minőségét, 
 az import borászati termékek minőségét, 
 a borászati termék származási bizonyítványának valóságtartalmát a borászati üzemben, és a 

hegybíró által vezetett nyilvántartásokban, 



 

139 

 

  a borszőlő feldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonását, 
 a termékleírásnak való megfelelést, 
 a helyi borbíráló bizottságok működését.  

 

3.7. Állattenyésztési főfelügyelő (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) 
feladatköre: 

 Szakhatóságként közreműködik az egyes építésügyi hatósági eljárásokban: baromfi- és 
halkeltető állomás, méhanyanevelő, mesterséges termékenyítő, embrióátültető. 

 Szervezi a Tenyészet Információs Rendszerrel (TIR), valamint egyes állatfajok egyedeinek 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével (ENAR) kapcsolatos egyes feladatok 
ellátását. 

 Állattenyésztési bírságot szabhat ki. 
 Hitelesíti az embrióátültető állomás nyilvántartását, a tenyésztési adatot. 
 Engedélyezi a mesterséges termékenyítő állomás, valamint spermatároló központ 

üzemeltetését; baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetését. 
 Nyilvántartást vezet: a mesterséges termékenyítő állomásokról, embrióátültető állomásokról, 

spermatároló központokról; az inszeminátorokról, embrióátültetőkről; az állattartókról, 
tenyészetekről, tartási helyekről; az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományokról; az 

engedélyezett baromfikeltető állomásokról, halkeltető állomásokról, a méhanyanevelő telepekről; 
az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerében igényelhető füljelzőkről. 
 

Ellenőrzi:   
 az állattenyésztésről szóló törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek betartását; 
 a fajta, hibrid gazdaságilag fontos tulajdonságainak alakulását a mintavétel szabályai alapján, 

valamint a keresztezési programot; 
 ellenőrzi az apaállatok tenyésztési engedélyeit, a szaporító anyagok előírt megjelölését, 

forgalmazását és felhasználását, valamint a mesterséges termékenyítő- és az embrió átültető 
állomásokon használt apaállatok idevonatkozó engedélyét; 

 ellenőrzi a tenyészállatok behozatalát; 
 a tenyésztésszervezésben közreműködő szolgáltató szervezetek és szakemberek 

tevékenységét;  
 az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint elvégzi a törzstenyészeti 

ellenőrzéseket, a tenyésztő szervezetek szemléjét, vagy részt vesz ezeken, valamint 
szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi, kisállat fajokban, illetve fajtákban részt vesz az 
elismert tenyésztő szervezetek tagüzemeiben az éves – vagy szabályzatban rendszeresített 
más időközzel végzett – ellenőrzésekben, ellátja ezek jegyzőkönyvi dokumentálását. 

 

3.8. A titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézők feladatköre 

 a feladatleírásban részükre megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott 
utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében 
és betartásával végzik, 

 ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettesük megbízza őket, 
 felelősek a főosztályhoz/osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a határidő-

nyilvántartás vezetéséért, 
 közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 

expediálás tekintetében. 
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3.9. A munkavállalók feladatköre 

A Főosztálynál alkalmazásban álló munkavállalók a munkaköri leírásuk részletezése szerinti feladatokat 
látják el. 
 

4. A Főosztály kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje 

A Főosztály ügyintézőjét, munkavállalóját az illetékes osztályvezető által kijelölt ügyintéző, munkavállaló 
helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes feladatleírások, munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

5. Ügyfélfogadási rend az Agrárügyi Főosztály vonatkozásában: 
 

Erdészeti Osztály, Földművelésügyi Osztály: 
hétfő: 8:00-16:00 óra 

szerda: 8:00-12:00 óra 

péntek: 8:00-12:00 óra  
 

Növény- és Talajvédelmi Osztály: 

hétfő-csütörtök: 8:00-12:00 óra 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: 
hétfő: 10:00-13:00 óra 

szerda: 13:00-16:00 óra 

péntek: 8:30-13:00 óra 
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II. 13. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Informatikai Főosztályának Ügyrendje 

 

 

1. Az Informatikai Főosztály felépítése, működése: 

 

Az Informatikai Főosztály szervezeti egységei:  
1. Informatikai Fejlesztési Osztály  
2. Informatikai Üzemeltetési Osztály 

3. Üzemeltetési Osztály 

 

- Az Informatikai Főosztály feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló  
2018. évi CXXV. törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, 

jelen Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott 
rendelkezések az irányadóak.  

- Az Informatikai Főosztály vezetését a főosztályvezető látja el, távollétében, illetve szükség 
esetén a szakmai téma szerint kijelölt osztályvezető helyettesíti. Az egyes osztályvezetők 
tekintetében az osztályvezetők távollétében a főosztályvezető, illetve osztályvezető által 
kijelölt kormánytisztviselő helyettesít. A kormánytisztviselők és munkavállalók vonatkozásában 
a helyettesítés az osztályvezetők rendelkezései szerint történik. 

- A hivatalon belüli szakmai feladatellátás, a munkafolyamatok összehangolása, a jövőbeli 
feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint, főosztályi értekezletet 
tart a főosztály valamennyi kormánytisztviselője részére. 

- A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
rugalmas munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti 
utasítás tartalmazza. 

- Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető, távolléte, vagy tartós 
akadályoztatása esetén az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is 
köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés 
időpontját feltüntetni, melyet az osztályvezető ellenőriz. A munkatárs köteles a távollét idejével 
megegyező időtartamot ledolgozni. 

- A szabadság engedélyezése az osztályvezetők és valamennyi munkatársa vonatkozásában a 
főosztályvezető feladata. 

- A gépjárművezetők és egyéb fizikai alkalmazottak munkarendje havi munkaidőkeretben kerül 
megállapításra. 

 

  



2. Az Informatikai Főosztály feladatköre: 
 

Az Informatikai Főosztály főosztályvezetőjének feladatköre 

 

- A vonatkozó jogszabályoknak és szakmai követelményeknek, a kormánymegbízottól, 
főigazgatótól, az igazgatótól kapott utasítások és iránymutatások alapján vezeti az 
Informatikai Főosztály munkáját, és felelős az Informatikai Főosztály feladatainak ellátásáért. 

- Az Informatikai Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a Kormányhivatal képviseletében 
gyakorolja a kiadmányozási, közszolgálati szabályzatban, valamint az SzMSz-ben, 

Ügyrendben átruházott kiadmányozási jogot. 
- A főigazgató irányításával segíti a szervezeti egységeknek az Informatikai Főosztály feladat- 

és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatai irányítását. 
- A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztállyal együttműködve közreműködik a 

közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató 
képzések, továbbképzések összehangolásában, az ügyintézés elektronikus módszereinek 
terjesztésében. 

- A Területi Választási Iroda elnökének informatikai helyetteseként ellátja a Nemzeti Választási 
Iroda (a továbbiakban: NVI) szakmai irányítása alapján a Területi Választási Iroda informatikai 
feladatait. 

- A szervezeti egységek szakmai informatikai feladatai ellátásának, támogatásának érdekében 
– az informatikai feladatokat ellátó munkatársakra vonatkozóan – kidolgozza és felügyeli a 
felelősségi területeket és a helyettesítési rendet, figyelembe véve a felhalmozódott 
tapasztalatokat és a rendszerek működési biztonságát, valamint az arányos 
munkamegosztást. 

- Szervezi és ellenőrzi az Informatikai Főosztály feladatainak ellátását. 
- Összehangolja a Kormányhivatalt érintő informatikai és üzemeltetési feladatok végrehajtását. 
- Biztosítja az Informatikai Főosztályon folyó ügyintézés szakszerűségét, a határidők betartását. 
- Kézjegyével ellátja az Informatikai Főosztály által készített és a Kormánymegbízott, a 

Főigazgató, az Igazgató által kiadmányozandó iratokat. 
- Tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak, a Megyei Államigazgatási Kollégiummal 

összehangoltan közreműködik a Kormányhivatal informatikai fejlesztésének 
összehangolásában. 

- Gyakorolja az Informatikai Főosztály kormánytisztviselői és a munkaviszonyban 
foglalkoztatottak vonatkozásában a Kormánymegbízott által a közszolgálati szabályzatban 
átruházott munkáltatói jogokat. 

- Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vezetője állandó, vagy eseti jelleggel a 

hatáskörébe utal. 
 

3. Az Informatikai Főosztály feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása 

(munkafolyamatok leírása): 
 

Az Informatikai Fejlesztési Osztály osztályvezetőjének feladatköre 

- Szervezi és irányítja az Informatikai Fejlesztési Osztály munkáját. 
- Távollétében informatikai fejlesztési témában helyettesíti az Informatikai Főosztály 

főosztályvezetőjét. 
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- Az Informatikai Főosztály főosztályvezetőjének utasításai alapján szervezi és irányítja a 
kormányhivatali back-office funkcionális és szakrendszerek rendszertámogató 
feladatellátását. 

- Az Informatikai Főosztály főosztályvezetőjének utasításai alapján szervezi és irányítja a 
szervezeti egységek szakmai rendszereinek támogatásával összefüggő kormányhivatali 
feladatellátást. 

 

Az Informatikai Üzemeltetési Osztály osztályvezetőjének feladatköre 

- Szervezi és irányítja az Informatikai Üzemeltetési Osztály munkáját. 
- Távollétében informatikai üzemeltetési témában helyettesíti az Informatikai Főosztály 

főosztályvezetőjét. 
- Az Informatikai Főosztály főosztályvezetőjének utasításai alapján szervezi és irányítja az 

Informatikai Főosztály HelpDesk szolgáltatását. 
- Az Informatikai Főosztály főosztályvezetőjének utasításai alapján szervezi és irányítja az 

Informatikai Főosztály területi üzemeltetési munkáját. 
- Az Informatikai Főosztály főosztályvezetőjének utasításai alapján szervezi és irányítja a 

nyomat-előállító irodatechnikai eszközök kellékanyag-ellátásával összefüggő feladatokat. 
 

Az Üzemeltetési Osztály osztályvezetőjének feladatköre 

- Szervezi és irányítja az Üzemeltetési Osztály munkáját. 
- Távollétében üzemeltetési témában helyettesíti az Informatikai Főosztály főosztályvezetőjét. 
- Elkészíti az osztály működéséhez kapcsolódó szabályzatokat.  
- A főosztályvezető utasításai alapján szervezi és irányítja az üzemeltetési feladatok ellátásával 

összefüggő feladatokat. 
- A vagyonkezelésében lévő vagyonelemek tekintetében a Kormányhivatal látja el a tulajdonosi 

jogok gyakorlását és a vagyongazdálkodás feladatait, mely különösen az állami vagyon 
rendeltetésének megfelelő – az állami feladatok ellátásához, a társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez, valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának elősegítéséhez 
szükséges, egységes elveken alapuló – hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, 
értéknövelő felhasználásának biztosítását (közvetlen felhasználás), illetve közvetett 
hasznosítását (beleértve a vagyoni kör változását eredményező értékesítést), valamint az 
állami vagyon gyarapítását (ideértve a vagyoni kör bővítését is) jelenti. 

 

4. Az Informatikai Fejlesztési Osztály munkatársainak feladatköre 

 

Funkcionális feladatai tekintetében 

- A szakmai középirányító szerv iránymutatása, koordinációja az Informatikai Főosztály 
szabályzatai, az Informatikai Főosztály főosztályvezetőjének utasításai alapján a szervezeti 
egységek informatikai rendszerei vonatkozásában: 

o Közreműködik a szervezeti egységek számítógépes fejlesztési és védelmi tervének 
kidolgozásában, közreműködik annak megvalósításában és a megvalósítást követően 
ellenőrzi a védelmi rendszerek működőképességét. 

o Közreműködik a számítógépes informatikai rendszer kialakításában, átalakításában, 
szakmai javaslatot tesz a számítógépes rendszerek felhasználására. 
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- Közreműködik a szakmai középirányító szerv iránymutatása, koordinációja és az Informatikai 
Főosztály szabályzatai alapján a szervezeti egységek informatikai rendszereinek 
fejlesztésében, amelyen belül: 

o A szakmai középirányító szerv fejlesztési koncepciónak megfelelően elvégzi a 
különböző felmérések, tesztelések, rendszerfejlesztések megvalósítását a szervezeti 
egységek vonatkozásában. 

o Elvégzi a szervezeti egységek számítógépes informatikai rendszerének 
fejlesztésével, átalakításával összefüggő feladatokat. 

o Részt vesz az informatikai vonatkozású szolgáltatási szerződések előkészítésében. 
o Ellátja a Kormányhivatal információs rendszereihez történő hozzáférés informatikai 

feladatait, az IDM rendszerben.  

- Ellátja az informatikai rendszerek működtetésével kapcsolatos informatikai és HelpDesk 
feladatokat, szakmai segítséget nyújt a számítógépes rendszerek használóinak. 

- Közreműködik a Kormányhivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az 
oktatással kapcsolatos informatikai feladatokat. 

- Ellátja a Kormányhivatal ügyiratkezelő rendszerének működtetésével kapcsolatos helyi 
rendszergazdai feladatokat. 

- Gondoskodik a közzétételi szabályzat által meghatározott kereteken belül a kormányhivatali 
honlap tartalmának karbantartásáról, közreműködik a közérdekű adatok elektronikus 
közzétételében. 

- Ellátja az elektronikus közigazgatással kapcsolatos Kormányhivatali informatikai feladatokat. 
- Segíti a Kormányablak ügyintézőit az informatikai rendszerek használatában, segítséget nyújt 

a kapcsolódó adminisztrációs feladatok végrehajtásában, valamint a bizonylatok, 
dokumentumok és nyilvántartások biztonsági másolatának és archív állományának 
elkészítésében. 

 

Szakmai informatikai feladatai tekintetében 

- Közreműködik a Kormányhivatal informatikai tevékenység összehangolása érdekében végzett 
feladatainak ellátásában, ennek érdekében: 

o Együttműködik az ügyviteli tevékenység összehangolásában, elvégzi az egységes 
program szerinti ellátásával összefüggő informatikai feladatokat. 

o Informatikai szempontból ellenőrzi a központi közszolgálati nyilvántartás adatainak 
védelmére vonatkozó szabályok érvényesülését. 

- A választásokkal, a népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatok keretében: 
o Ellátja a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) szakmai irányítása és az 

Informatikai Főosztályvezető utasítása szerint a Területi Választási Iroda informatikai 
feladatait. 

o Elvégzi az NVI által kiadott forgatókönyvben előírtak alapján a választási informatikai 
próbákat, a szavazást megelőző és a szavazás napi informatikai feladatokat. 

- Részt vesz a kormányablakok (okmányiroda) munkájának ellenőrzésében. Az ellenőrzési 
tapasztalatok alapján javaslatot tesz szakmai felügyeleti intézkedésre és egyéb 
segítségnyújtásra. 

- Ellátja a Kormányhivatal illetékességi területén működő kormányablakok (okmányiroda) 
technikai és alkalmazási HelpDesk felügyeletét a fórumalkalmazás és az okmányirodai 
levelezőrendszer használatával. 
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- A Hatósági Főosztállyal együttműködve segíti az állampolgárok személyi adatainak és 
lakcímének helyi nyilvántartásával kapcsolatos felügyeleti tevékenységet; rendszergazdaként 
üzemelteti a polgárok személyi adatainak és lakcímének területi számítógépes rendszerét. 

- Ellátja a Cím-, Körzet- és Szervnyilvántartási rendszer folyamatos informatikai, alkalmazási és 
igazgatási HelpDesk feladatait. Ellátja a Kormányhivatalhoz rendelt felhasználói 
jogosultsággal és a szervnyilvántartással kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja az EAK/ASZA az anyakönyvvezetők felhasználói jogosultság és authentikációs kártya 
ellátásával kapcsolatos kormányhivatali szintű informatikai feladatokat. 

- A szervezeti egységek informatikai rendszereinek működtetése érdekében együttműködik a 
szervezeti egységek szakmai irányító szerveinek informatikai szervezeti egységeivel, és 
ellátja ezen együttműködés keretében a hozzá delegált informatikai rendszerek 
működtetésével járó feladatokat. 

 

5. Az Informatikai Üzemeltetési Osztály munkatársainak feladatköre 

 

Funkcionális feladatai tekintetében 

- Üzemelteti a szakmai középirányító szerv iránymutatása, koordinációja és az Informatikai 
Főosztály szabályzatai, az Informatikai Főosztály főosztályvezetőjének utasításai alapján a 
szervezeti egységek informatikai rendszereit, amelyen belül: 

o Működteti a szervezeti egységek számítógépes informatikai rendszerét, végzi annak 
folyamatos karbantartását. 

o Gondoskodik a nyomat-előállító eszközök üzemeltetésével és kellékanyag ellátásával 
összefüggő feladatok ellátásáról. 

o Ellátja az informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos rendszergazdai és 
HelpDesk feladatokat, szakmai segítséget nyújt a számítógépes rendszerek 
használóinak. 

o Az információbiztonság (sértetlenség, rendelkezésére állás) fenntartásának 
érdekében az állományokról és meghatározott szoftverekről biztonsági mentést 
készít, és azokat rendszeresen ellenőrzi. 

- Közreműködik a szakmai középirányító szerv iránymutatása, koordinációja és az Informatikai 
Főosztály szabályzatai alapján a szervezeti egységek informatikai rendszereinek 
fejlesztésében, amelyen belül: 

o Közreműködik új technológiai megoldások szervezeti egységeknél történő 
költséghatékony implementálásában és javaslatokat tesz az új technológiai fejlesztési 
lehetőségek bevezetésére vonatkozóan. 

o A felhasználók által használt informatikai rendszerek (szakmai alkalmazások 
kivételével) kezelésének elsajátításában segítséget nyújt. 

o Közreműködik az informatikai stratégiai terv elkészítésében, és javaslatot tesz az 
amortizálódó eszközök tervszerű cseréjére, és a gazdaságosan nem javítható, vagy 
elavult eszközök pótlására. 

o Ellátja a szervezeti egységek vonatkozásában megjelenő funkcionális informatikai 
feladatokat. 

- Ellátja a központi közszolgálati nyilvántartás üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai 
feladatokat. Üzemmenet-folytonosság biztosítása céljából közreműködik a Kormányhivatalnál 
üzemeltetett informatikai eszközök működőképességének fenntartásában. 
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- Segítséget nyújt a funkcionális kormányhivatali rendszerek üzembe helyezéséhez és 
működtetésének felügyeletéhez. 

- Az ügyintézők részére rendszeres informatikai támogatást biztosít a napi feladatok során. 
Informatikai segítséget nyújt az adatszolgáltatások készítésében, továbbításában. 

- A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálytól független informatikai eszköznyilvántartást vezet a 
fő informatikai eszközök és azok részegységeinek paramétereiről. 

- Gondoskodik az informatikai eszközök mozgatásáról, és informatikai eszközmozgás esetén a 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal közösen gondoskodik a nyilvántartások 
aktualizálásáról. 

- Ellátja a nyomat-előállító irodatechnikai eszközök kellékanyag-ellátásával összefüggő 
feladatokat 

- Felügyeli a Kormányhivatal informatikai eszközeinek jogtisztaságát. 
- Informatikai eszközök és az informatikai üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzésének 

előkészítése. 
- Informatikai eszközök selejtezésének előkészítése. 

 

Szakmai informatikai feladatai tekintetében 

- Közreműködik a Kormányhivatal informatikai koordinációs feladatainak ellátásában, 
segítséget nyújt az önkormányzatoknak, informatikai támogatást biztosít a Kormányhivatal 
szervezeti egységeinek, a járási hivatalok feladataik informatikai feladatellátásában. 

- Biztosítja az ügyfélszolgálatok informatikai folyamatainak a működtetését az ügyfélszolgálatok 
informatikai támogatásával. 

- A középirányító szerv iránymutatása, koordinációja alapján ellátja a Kormányablak 
informatikai vonatkozású üzemeltetési feladatait és kiemelt informatikai támogatást biztosít az 
ügyintézők részére. 

- Ellátja a szervezeti egységek tekintetében az informatikai és kommunikációs üzemeltetési 
feladatokat, melynek keretében gondoskodik a központi üzemeltetésű szakrendszerek 
esetében a helyi üzemeltetési feladatok ellátásáról is a szakrendszer központi üzemeltetője 
által kiadott utasítások figyelembevételével. 
 

6. A titkársági referens feladatköre 

- Felelős a főosztályhoz érkezett és helyben keletkezett iratok mindenkori szabályzatban foglaltak 
szerinti kezeléséért. 

- Közreműködik a főosztályon rendszeresített nyilvántartások kezelésében. 
- Felelős a rá bízott ügyiratok dokumentált kezeléséért és átadás-átvételéért. 
- Statisztikai adatok készítésével, adatrögzítési és feldolgozási feladatok elvégzésével összefüggő 

feladatok ellátása. 
- Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a főosztályvezető a hatáskörébe utal. 

 

7. Az ÜzemeltetésiOsztály munkatársainak feladatköre 

- Ellenőrzi a gépjárműparkkal kapcsolatos elszámolásokat, gazdaság statisztikai és 
vagyongazdálkodási jelentéseket. 

- Közreműködik a vagyonhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében. 
- Részt vesz az üzemeltetési célú szolgáltatási szerződések előkészítésében. 
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- A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve elvégzi a Kbt. előírásainak 
figyelembevételével a működéshez szükséges eszközök (nyomtatvány, irodaszer, 
kellékanyag, újság, folyóirat) beszerzését. 

- Folyamatosan kapcsolatot tart a szerződéses partnerekkel a szerződésben foglaltak 
teljesítése, egyeztetése érdekében, javaslatot tesz a szerződések módosítására. 

- Közreműködik a pályázati munkák megvalósításában. 
- Ellátja a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat:  

o vezeti a gépjárműhasználat rendjéről szóló szabályzatban előírt nyilvántartásokat,  
o irányítja és vezeti a gépjárművek igénylését és vezénylését,  
o gondoskodik a gépjárművek javítási és karbantartási teendőinek engedélyeztetéséről, 

és azok megrendeléséről,  
o ellenőrzi a gépjárművel kapcsolatos havi elszámolásokat, figyelemmel kíséri az 

esetleges túlfogyasztást, a túlfogyasztás okának kivizsgálását kezdeményezheti, 
lebonyolítja az üzemanyagkártyák igénylését, nyilvántartását,  

o koordinálja a járművek üzemeltetésért felelős munkatársak tevékenységét,  
o elkészíti és megküldi a jelentéseket az illetékes katasztrófavédelmi szerv és a Magyar 

Honvédség felé minden év január 20. napjáig,  
o gondoskodik az üzemeltetési költségek elszámolásáról és az üzemanyagszámlák 

ellenőrzéséről, igazolásáról,  
o adatot szolgáltat a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felé a cégautó  

adóbevallásának elkészítéséhez.  
- A Kormányhivatal vagyon- és felelősségbiztosítását az előírt központi intézkedés szerint a 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve rendezi.  

- A Kormányhivatal használatában álló személygépkocsik KGFB és CASCO biztosítását az 
előírt központi intézkedés szerint a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve 

rendezi. 

- Ellátja az állami vagyonnyilvántartás gépjármű állományra vonatkozó feladatait.  
- Javaslatot tesz a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felé az elhasználódott, 

működésképtelen, gazdaságosan nem üzemeltethető ingó vagyontárgyak selejtezésére. 
- Részt vesz a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által selejtezett tárgyi eszközök 

szabályszerű selejtezésének lebonyolításában, elszállításában, megsemmisítésében. 

- Rendkívüli események jelentése kapcsán összegzést készít a beszámoló részeként a 
használatban lévő eszközökre vonatkozóan: 

o gépjárműlopásokról, 
o értékhatártól függetlenül a közúti közlekedési balesetekből származó totálkárokról, 
o az egyéb vagyoni tárgyakban az egymillió forint becsült káreseményt meghaladó 

eseményekről. 
- Adatszolgáltatás a Miniszterelnökség Kormányhivatali Működtetés Irányítási Főosztálya felé a 

Kormányhivatal ingatlan- és járműállományáról (határidő: tárgynegyedévet követő hó 15. 
napja). 

- Ellátja a Kormányhivatal részére beszerzett, üzemeltetésre átadott ingó és ingatlan 

vagyonelemek üzemeltetésével, változásvezetésével és nyilvántartásával kapcsolatos 

feladatokat, különös figyelemmel az ingatlanban elhelyezett szervezeti egységek és az 
ingatlanok műszaki paramétereinek nyilvántartására. Részt vesz a kormányhivatal szervezeti 
egységei által kezdeményezett, aláírt megrendelések alapján beszerzések, karbantartások, 
felújítások, beruházások lebonyolításában. 147 



- A felmerülő igények megrendelések előzményeként kapcsolattartás a főosztályokkal, 
járásokkal, szállító partnerekkel a hatékony, költségtakarékos üzemeltetés érdekében. 

- A beérkezett igényléseket, megrendeléseket átveszi, nyilvántartásba és engedélyeztetés 
előkészítése céljából. 

- A működéshez szükséges eszközök (tárgyi eszköz, tisztítószer, karbantartási anyagok) 
beszerzésének lebonyolítása. 

- A vagyonbiztosítás kárrendezések miatt kapcsolatot tart a biztosító társasággal. 
- Általános karbantartási, üzemeltetési feladatok során meghibásodott elektromos és 

épületgépészeti berendezések javítása. 
- Az ingatlanok őrzés-védelmét és takarítását ellátó külső szereplőkkel operatív kapcsolattartás. 
- Különleges időszakokban (például pandémia) védőfelszerelések, tisztítószerek elosztása, 

felhasználásának koordinálása. 
- Mobil eszközök és SIM kártya nyilvántartása, javíttatása. 
- Az ingatlanvagyon üzemeltetési köréből az üzemeltetési ügyintéző feladata: az 

energiagazdálkodás, a fűtésszolgáltatás és a közüzemi kiadások tapasztalati adatokkal – ahol 

lehetséges mérőszámmal – megalapozott tervezése, kapcsolattartás a Kormányhivatal 
főosztályainak és a járási hivatalok elhelyezését is biztosító épület üzemeltetőjével. 
 

8. Az üzemeltetési feladatokat ellátó munkavállalók feladatköre 

Az Üzemeltetési Osztályon gépjárművezető, vagyonőr, karbantartó és takarító munkakörben a 
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó fizikai alkalmazottak is dolgoznak, feladatukat és 
hatáskörüket a munkaköri leírás tartalmazza. 
 

9. A tűzvédelmi referens feladatköre 

- Gondoskodik arról, hogy a Kormányhivatal foglalkoztatottjai a Tűzvédelmi Szabályzatok 
előírásait megismerjék. 

- Gondoskodik a dolgozók belépéskori és ismétlődő biztonságtechnikai oktatásáról, az 
ezzel kapcsolatos nyilvántartások naprakész vezetéséről. 

- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi jogszabályok, előírások, szabványok megtartását, 
hiányosság esetén intézkedést kezdeményez. 

- Gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, a 
Tűzriadó tervet, a tűzjelzés módját és a tűzvédelmi eszközök használatát megismerjék, 
munkájuk során alkalmazzák, megtartsák. 

- Szervezi és koordinálja az egyes szervezeti egységek tűzvédelmi munkáját, segíti a 
szervezeti egységek vezetőit a tűzvédelmi feladatok ellátásában. 

- Ellenőrzi az időszakos külső ellenőrzések (villamos-, tűzjelző berendezések, tűzoltó 
felszerelések stb.) megtörténtét. Részt vesz a Kormányhivatalt érintő tűzvédelmi 
ellenőrzéseken. Hatósági ellenőrzéskor felmerült hiányosság esetén javaslatot tesz és 
jóváhagyása esetén intézkedik azok megszüntetéséről. 

- Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a tűzvédelmi előírások érvényesülését, végrehajtását, a 
tűzvédelmi eszközök és berendezések, a tűzoltó készülékek karbantartását, kötelező 
felülvizsgálati időpontját, szükség szerinti cseréjét és pótlását, ellenőrzi a tűzoltó 
készülékek üzemképességét, azok felülvizsgálatát végző vállalkozók munkáját. 

- Az épületekben, berendezéseken elhelyezett tűzvédelmi figyelmeztető táblákat, 
matricákat rendszeresen ellenőrzi, hiányosság esetén pótolja. 
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- A tűzvédelmi szempontból felülvizsgálatra kötelezett berendezések, készülékek, 
felülvizsgálati dokumentációit nyilvántartja, őrzi, azokat a felügyeleti és hatósági 
ellenőrzések alkalmával köteles bemutatni (például érintésvédelem, villámvédelem). 

- Tűzvédelmi szemléket végez és azokról jegyzőkönyvet készít. 
- Az általa észlelt, vagy tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságot felettesének jelenti, 

azok megszüntetéséhez javaslattal él és annak jóváhagyása esetén intézkedik, a 
végrehajtását személyesen ellenőrzi. 

- Előkészíti a kormánymegbízott tűzvédelmi feladatainak végrehajtását. Évente beszámoló 
jelentést készít a tűzvédelmi tevékenységről. 

 

10. Az Informatikai Főosztály kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési 
rendje: 

A helyettesítési rendjét a kormánytisztviselők esetében a feladatleírások, a munkavállalók 
tekintetében a munkaköri leírások tartalmazzák. 
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II. 14. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály felépítése, működése 

 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály feladataira és működésére a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen 

Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az 
irányadóak. 
 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály feladatait Borsod-Abaúj-Zemplén megyére 
kiterjedő illetékességgel végzi. 
 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály vezetését a főosztályvezető látja el. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint a Főosztály 
főosztályvezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz valamennyi osztályvezető és szükség 

szerint az ügyben érintett kormánytisztviselő, illetőleg kormányzati ügykezelő. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza. 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas munkarendjének megállapításáról szóló 
kormánymegbízotti utasításban meghatározott törzsidőben a munkahelyről eltávozni az 
osztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az őt helyettesítő osztályvezető, vagy a 
kijelölt kormánytisztviselő engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. A két 
órát meghaladó távollétet a főosztályvezető engedélyezi. 
 

A szabadság igénybevételének engedélyezésére – az osztály kormánytisztviselői tekintetében – az 

osztályvezető jogosult. A szabadságot a hatályos jogszabálynak megfelelően a szakterület 
működőképességének figyelembevételével kell kiadni.  
 

A főosztályvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre.         
A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik.    
A munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 

koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető jelöli ki.  
 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály szervezeti egységei: 
- Családtámogatási Osztály 

- Egészségbiztosítási Osztály  
- Jogi, Megtérítési és Méltányossági Osztály 
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- Társadalombiztosítási Ellenőrzési Osztály 

- Nyugdíjbiztosítási Osztály 1. 
- Nyugdíjbiztosítási Osztály 2. 
- Rehabilitációs Szakértői Osztály 

 

2. A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály feladatköre 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei illetékességi területén megállapítja a családtámogatási és 
társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot, ellátja a hatáskörébe tartozó családtámogatási, 
lakástámogatási, egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és rehabilitációs hatósági feladatokat, vezeti a 

társadalombiztosítási nyilvántartásokat. Intézkedik a jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetése, 
valamint a baleseti megtérítési ügyekben az okozó felelősségének megállapítása iránt.  
 

Ellenőrzi a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, és egyéb, adatszolgáltatásra kötelezett szervek jogszerű 
feladatellátását, a nagycsaládosok gázár-támogatásának, valamint a lakáscélú állami támogatások 
felhasználásának jogszerűségét. 
 

Orvosszakértői szervként végzi az egészségi állapot megállapításával kapcsolatosan a kormányhivatal 
hatáskörébe tartozó feladatokat.  
 

A főosztályvezető ellátja a lakáscélú állami támogatásokkal összefüggésben az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéssel kapcsolatos jogi ellenjegyzést, valamint a felmerülő egyéb jogtanácsosi feladatokat. 
 

3 A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály feladatkörének szervezeti egységen 
belüli megoszlása (munkafolyamatok leírása) 

 

3.1. Az osztályvezető feladatköre  
a) A feladatleírásnak és a munkatervnek megfelelően az adott Osztály szakmai vezetése, irányítása 

és felügyelete, a beosztott munkatársak feladatainak részletes meghatározása, valamint a 
feladatellátás folyamatos segítése és ellenőrzése. 

b) A szakszerű feladatellátás biztosítása érdekében az osztályszervezet és munkamegosztás belső 
kialakítása. 

c) A felettes vezetőtől kapott írásbeli felhatalmazás alapján érdemi intézkedés, illetve a Főosztály 
szakmai képviselete a feladatkörébe tartozó ügyekben. 

d) Szakmai kapcsolattartás a társosztályokkal, a társszervek vezető munkatársaival a szolgálati út 
betartásával. 

e) Mindazon ügyek ellátása, amelyeket felettes vezető állandó, vagy eseti jelleggel feladat-, illetve 

hatáskörébe utal. 
f) Az Osztály teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérése, értékelése, az értékeléshez 

szükséges adatok folyamatos gyűjtése. 
g) Az Osztály vezetése során a végzett feladatok folyamatos ellenőrzéséről és értékeléséről a 

felettes vezető részére történő beszámolás. 
h) A főosztályvezető folyamatos tájékoztatása az Osztály működésének lényeges kérdéseiről, 

indokolt esetben előzetes állásfoglalás kérése saját véleményének közlése mellett. 
i)  A főosztályvezető távolléte és/vagy akadályoztatása esetén a kijelölt osztályvezető általános 

jogkörrel látja el a helyettesítését. 
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3.2. A Családtámogatási Osztály feladatköre 

 

1. a beérkezett kérelmek rögzítése a TÉBA rendszerben, illetőleg a GATH programban, az 
elbírálásához szükséges feladatok, közbenső intézkedések elvégzése, a kérelmek elbírálása és 
feldolgozása, 

2. döntések meghozatala, visszafizetésre kötelezés, fizetési meghagyás kibocsátása, 
3. hatósági igazolványok megrendelése az utazási kedvezményhez, hatósági bizonyítvány és 

igazolások kiadása, 
4. jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos intézkedések megtétele, 
5. méltányossági kérelmek előkészítése és felterjesztése a méltányossági jogkör gyakorlójához, 
6. a visszaérkezett ellátások esetében a jogosultság ellenőrzése, az ellátás folyósításának 

felfüggesztése, az újrautaláshoz szükséges intézkedések megtétele, 
7. a TÉBA program által generált feladatok, figyelmeztetések kezelése, feldolgozása, 
8. az Oktatási Hivataltól, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Munkaerőpiaci Informatikai 

Igazgatóságától (NISZ), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) beérkezett 
adatszolgáltatások felülvizsgálata, feldolgozása, 

9. családtámogatási ellátások, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka utalásának az 
előkészítésével kapcsolatos teendők, 

10. a fogyatékossági támogatás iránti kérelmekhez beérkezett dokumentumok megküldése a 
Rehabilitációs Szakértői Osztály részére, a szakkérdés eldöntésében közreműködés kérése 
céljából, 

11. vakok személyi járadékával kapcsolatos feladatok ellátása, 
12. jogalap nélkül felvett ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,  
13. a nagycsaládos gázár-támogatással kapcsolatosan az évközbeni szolgáltató-váltás, illetve a 

jogosultsági feltételek megszűnése esetén szükséges feladatok ellátása,  
14. ügyfélszolgálati feladatok ellátása a személyesen megjelenő ügyfelek részére, 
15. elkészíti a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint 

elidegenítési és terhelési tilalom alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő jogok és tények 
bejegyezhetőségéhez szükséges iratokat, illetve a Magyar Állam javára az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat, 

16. elbírálja a további hitelkérelmek ingatlan-nyilvántartásba való bejegyezhetőségét. Jogszabályi 
feltételek és a belső utasításban leírtak alapján a további hitel bejegyezhetőséghez hozzájárul, 
vagy megtagadja azt, 

17. az ügyfél kérelme alapján hatósági eljárás keretében kivizsgálja az ügyfelek támogatásra való 
jogosultságát, ha az ügyfél igényét a pénzintézetek elutasítják, 

18. hatósági eljárás keretében ellenőrzi a lakáscélú támogatások igénybevételének, 
felhasználásának jogszerűségét, amennyiben a támogatás igénybevételének, felhasználásának 
jogszerűtlenségét állapítja meg, az ügyfelet a támogatás, vagy a támogatás arányos részének 
visszafizetésére kötelezi, 

19. elbírálja a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásának 
csökkentésére vonatkozó kérelmeket, 

20. a támogatások jogosulatlan felhasználása esetén, indokolt esetben büntető feljelentést 
kezdeményez a nyomozóhatóságnál,  

21. az ügyfél kérelmére a támogatás visszafizetésére részletfizetést engedélyez, és figyelemmel 
kíséri a részletek befizetését, 
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22. a visszafizetésre kötelezett ügyfél nemfizetése esetén a követelés behajtása érdekében 
végrehajtási eljárást kezdeményez az adóhatóságnál, 

23. érvényesíti a Kormányhivatal követelését a támogatott személyek ingatlanára harmadik 
személyek által indított végrehajtási eljárásokban, 

24. ellátja a visszafizetési kötelezettség felfüggesztéséhez, az állam javára bejegyzett terhek újabb 
ingatlanra történő átjegyzéséhez kapcsolódó feladatokat, 

25. elkészíti a havi, illetve az éves számviteli jelentést, 
26. hozzájárulás megadása, vagy elutasítása a támogatott ingatlan tulajdoni viszonyaiban 

bekövetkező változásokhoz, társasház alapításhoz, 
27. a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásának ellenőrzése, 
28. a Magyar Államkincstár által vezetett számlákon történő pénzmozgások ellenőrzése, kezelése, 
29. személyes adatokkal, közérdekű adatokkal kapcsolatos megkeresések nyilvántartása, 

jelentéskészítés negyedévente, 
30. beérkező postai küldemények, levelek átvétele, a beérkező posta felbontása, érkeztetése, 

iktatása, szétválogatása és iktatása az informatikai szakrendszerben, 
31. részvétel a szakterületet érintő panaszügyek kivizsgálásában, 
32. a szakfeladatok ellátásához szükséges ügyviteli feladatok ellátása. 
 

3.3. Az Egészségbiztosítási Osztály feladatköre 

 

1. a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltatók foglalkoztatottjai részére a 
kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, – a csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, 
a gyermekgondozási díj, és a táppénz – a baleseti táppénz és az utazási költségtérítés iránti 
igények elbírálása, az ellátások megállapítása és utalásra történő előkészítése, 

2. a hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj, a nagyszülő részére járó 
gyermekgondozási díj iránti kérelmek elbírálása, megállapítása és utalásra történő előkészítése, 

3. a baleset, foglalkozási megbetegedés üzemi balesetként történő elbírálása, 
4. a jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz és az utazási költségek feltárása, a 

visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a megtérítési 
kötelezettség érvényesítése, és a követelések kezelése érdekében a Magyar Államkincstár 
Központ megkeresése, 

5. a visszaérkezett pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, utazási költség kapcsán szükséges 
intézkedések megtétele, 

6. a pénzbeli ellátások igénybevétele során hozott elsőfokú döntés ellen benyújtott jogorvoslati 

kérelem alapján a saját hatáskörű döntés-felülvizsgálat lefolytatása, a peres eljáráshoz szakmai 
vélemény készítése, 

7. a méltányossági jogkörben engedélyezett pénzbeli ellátások kiutalása, 
8. a közösségi koordinációs rendeletek, nemzetközi egyezmények alapján megállapítható betegségi 

és anyasági ellátások elbírálása, 
9. a foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség érvényesítéséhez a fizetésre 

kötelező határozat kiadása, a végleges határozatok terhelési, törlési jegyzékkel a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal (NAV) részére történő átadása, 
10. a pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó mulasztásról hatósági döntés kiadása, 
11. egyéni vállalkozók üzemi balesetének kivizsgálása, üzemi baleseti jegyzőkönyv elkészítése, 
12. a pénzbeli ellátásokból levont magánszemélyekhez kapcsolódó adó-, járulék- és 

tagdíjbevallások, valamint az önellenőrzés elkészítésével kapcsolatos adatok és módosítások 
végrehajtása, 
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13. a Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (TAJ) való jogosultság elbírálása, a TAJ-t igazoló 
okmány kiadása, a TAJ érvénytelenítése, az érvénytelen igazolványok megsemmisítése, 

14. igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, illetőleg költségmentesség engedélyezése a TAJ-t 

tartalmazó okmány másodlatának kiállításával összefüggésben, 
15. a TAJ-adatbázis folyamatos karbantartása, 
16. bírság kiszabása a nyilvántartási szakterület hatáskörébe tartozó mulasztások esetén, 
17. a külföldön biztosított, TAJ-jal rendelkező személyek bejelentésének kezelésével kapcsolatos 

feladatok ellátása, 
18. a nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó feladatok ellátása, különösen az ezt elősegítő 

informatikai rendszer alkalmazása, az uniós koordinációs rendeletekhez, valamint az ezen 
rendeleteken alapuló alkalmazási szabályzatban foglalt feladatok ellátása, külföldi biztosítóval 
(pénztárral) történő kapcsolattartás az ezt segítő informatikai rendszeren keresztül, 

19. az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, valamint az uniós rendeletek szerinti 
formanyomtatványokkal kapcsolatos eljárások, 

20. az okirati bizonyítással kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,  
21. az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot megalapozó egyéni bejelentések fogadása, 

nyilvántartásba történő bejegyzése, 
22. az elektronikus ügyintézésre és adatkérésre jogosultak és meghatalmazott személyek 

nyilvántartásának vezetése, 
23. hatósági bizonyítvány kiadása az egészségbiztosítási nyilvántartásban szereplő követelésekről, 
24. hatósági bizonyítvány kiállítása a családok otthonteremtési kedvezménye, a babaváró 

támogatás, illetve az otthonteremtési kamattámogatás igénybevételéhez, 
25. a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató biztosítás megszűnését követően folyósított pénzbeli 

ellátásokról készített bejelentésének feldolgozása,  
26. az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási feladatok 

ellátása,  
27. az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával, illetőleg az ahhoz 

kapcsolódó egyeztetési eljárással összefüggő feladatok ellátása,  
28. az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés elmaradása miatti megtérítési kötelezettség 

érvényesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
29. anyatej-elszámolások fogadása, ellenőrzése, feldolgozása, utalásra való előkészítése és 

továbbítása, 
30. üzemi balesetből, vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe 

vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével 
kapcsolatos eljárás lefolytatása, 

31. keresőképtelenséggel összefüggő adatok nyilvántartása, elemzése, a Keresőképtelenségi 
Monitor Rendszer működtetése,  

32. a keresőképesség, a keresőképtelenség ellenőrzésével, a felülvéleményező főorvosok 
tevékenységének koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

33. a munkáltató által kezdeményezett keresőképtelenségi felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok 

ellátása, 
34. valamennyi, az egészségbiztosítási szakfeladatokhoz kapcsolódó ügyfélszolgálati feladat ellátása 

a személyesen megjelenő ügyfelek részére, 
35. panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásának koordinálása, válaszlevél tervezetének 

elkészítése, 
36. adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
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37. az igazgatással és ügyvitelszervezéssel összefüggő feladatok ellátása, a központi ügykezelés 
működtetése,  

38. kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítése, 
39. a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. 
 

3.4. A Jogi, Megtérítési és Méltányossági Osztály feladatköre 

 

1. a családtámogatási és társadalombiztosítási peres és nem peres ügyekben a perképviseleti 
feladatok ellátása,  

2. a lakáscélú állami támogatásokkal összefüggésben indult polgári perek során perképviseleti 
feladatok ellátása, 

3. a nyugellátási és a rehabilitációs szakterületet érintő megtérítési eljárással, valamint az 
egészségbiztosítási szakterület baleseti megtérítési eljárásával kapcsolatos hatósági feladatok 
ellátása, fizetési meghagyás, kárszámla kiadása, 

4. a rehabilitációs szakterületet érintő 90 napon túl jogalap nélkül felvett, valamint a jogosult 
elhalálozása miatt jogosulatlanul kiutalt ellátások visszakövetelésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, 

5. a nyugellátási szakterületet érintő jogalap nélkül felvett ellátások megtérítésével, 
visszafizetésével összefüggő feladatok ellátása, 

6. a KÖZGYÓGY 2005 programban a közgyógyellátással kapcsolatos adatok kezelése, 
nyilvántartása, 

7. a járási hivatalok szakkérdés vizsgálata iránti megkeresése alapján feljegyzés készítése a 
rendszeres gyógyító ellátások költségeiről, 

8. a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító határozatok alapján közgyógyellátási 
igazolványok készítése, szükség esetén visszavonása, cseréje, a visszavont közgyógyellátási 
igazolványokról határozat kiadása, 

9. a méltányossági jogkörben engedélyezett pénzbeli ellátások a méltányosságból engedélyezhető 
egyszeri segély iránti kérelmek kormánymegbízotti döntésre történő előkészítése, a 
méltányossági jogkörben engedélyezett egyszeri segélyek kiutalása, 

10. az egészségbiztosítás feladatkörébe tartozó méltányossági, mérséklési, elengedési és fizetési 
könnyítéssel kapcsolatos kérelmek döntésre történő előkészítése, 

11. a nyugdíjbiztosítási szakterületet érintő tartozások mérséklése, elengedése, fizetési kedvezmény 
engedélyezése iránti méltányossági kérelmek döntésre történő előkészítése, 

12. a rehabilitációs szakterületet érintő a jogalap nélkül felvett ellátás, visszafizetésére kötelező 
határozattal szemben benyújtott méltányossági kérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 

13. megállapodások megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, a megállapodások 
nyilvántartása a MEGÁLL programban, 

14. csődeljárási, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási ügyek intézése a kormányhivatal, mint 
egészségbiztosító által nyilvántartott követelések vonatkozásában, 

15. a kifizetőhelyi elszámolások kezelése, utalásra előkészítése a KIFELL és KIFUTALÁS 
programban, törzsállomány egyeztetés a FORRÁS.NET rendszerrel, 

16. az egészségbiztosítási szakterületet érintően a mulasztási és eljárási bírság megtérítésével 
kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítása, követelésállomány kezelése, intézkedés a megtérülés 
iránt, 

17. a baleseti megtérítési eljárás során keletkezett követelésállomány kezelésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, 



 

 

156 

 

18. gyógyszertár számára járóbeteg ellátás keretében rendelt gyógyszerek árához támogatással 
igénybe vehető szolgáltatás nyújtásához kamatmentes finanszírozási előleg nyújtásával 
kapcsolatos eljárás lefolytatása, 

19. az Egészségbiztosítási Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti 
adatszolgáltatás biztosítása, 

20. az ellátási kiadások és bevételek érvényesítése, teljesítés igazolása/igazoltatása, ellenjegyzése, 
utalványozása, a bevételek beszedése, a kiadások teljesítése, 

21. a méltányosságból adható egyszeri segélyek, továbbá a külföldi sürgősségi gyógykezelések 
megtérítésének érvényesítése, utalványozása, ellenjegyzése, pénzügyi teljesítése, 

22. a jogalap nélkül igénybe vett közgyógyellátáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása, a 
tartozásállomány kezelése, 

23. a kifizetőhelyi elszámolások pénzügyi teljesítésének igazolása, 
24. a regionális közlekedési központok által megelőlegezett utazási költségtérítési utalványok 

pénzügyi ellenőrzése, 
25. a főkönyvi számlák vezetése és a számlarendben meghatározott analitikus nyilvántartási rend 

biztosítása, 
26. a gazdasági műveletek kontírozása, főkönyvi könyvelése és az ellátási területhez kapcsolódó 

számviteli rend betartása, a szakmai analitikus nyilvántartás folyamatos egyeztetése a főkönyvi 
könyveléssel és az eltérések rendezése, 

27. az ellátással kapcsolatos beszámolót alátámasztó leltározási feladatok megszervezése, 
felügyelete, 

28. biztosítja a beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
adatokat, a mérleg alátámasztását szolgáló – a főkönyvi adatokkal egyeztetett – részletező teljes 
körű és hiteles kimutatásokat,  

29. a gazdálkodással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtása során észlelt 
jogalkalmazási problémák jelzése a NEAK felé, 

30. a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás,  
31. a kifizetőhelyek által benyújtott kifizetőhelyi elszámolások adatainak szúrópróbaszerű 

egyeztetése az Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés adataival,  
32. a Kormányhivatal és egyéb külső szervek adatigényeinek teljesítéséhez adatfeldolgozás, 

adatszolgáltatás, tájékoztatási tevékenység keretében kimutatások elkészítése, elemzése, 
33. közreműködés az osztályt érintő közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában,  
34. az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  
35. közreműködés az osztályt érintő igazgatási feladatok ellátásában és a kötelezően előírt 

adatszolgáltatások teljesítésében, 
36. az osztályt érintő statisztikai adatszolgáltatás és az OSAP osztályt érintő jelentéseivel 

kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

3.5. A Társadalombiztosítási Ellenőrzési Osztály feladatköre 

 

1. a társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, a megállapodások 
előkészítése, 

2. a társadalombiztosítási kifizetőhelyek működéséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása, a 
kifizetőhelyek rendszeres szakmai tájékoztatása, 
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3. a társadalombiztosítási kifizetőhelyek egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások 
megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése, 

4. a kifizetőhely megszűnése esetén záró ellenőrzés tartása, 
5. a kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok ellátásának 

ellenőrzése,  
6. a kifizetőhelyet működtető foglalkoztatóknál átfogó, téma-, cél-, utó- és záróellenőrzések 

végrehajtása, az ellenőrzések során feltárt jogszabálysértés esetén a szükséges intézkedés 
megtétele, végzések, határozatok, fizetési meghagyások kibocsátása, 

7. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, baleseti ellátásaival kapcsolatos eljárás lefolytatása, 
kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása, 

8. a biztosítási jogviszony határozattal történő elismerése, törlése, 
9. a foglalkoztatók, a biztosítottak és egyéb ügyfelek tájékoztatása, 
10. a foglalkoztatók nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése,  
11. a megszűnő foglalkoztatók záró ellenőrzése, 
12. a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások, nyugdíjnövelés megállapításához szükséges jövedelmi 

adatok kivizsgálása, 
13. eljárás lefolytatása a szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, törlésével, béradatok 

utólagos változtatásával kapcsolatos ügyekben, 
14. a nyugdíjbiztosítási ügyekben az ügyfél kérelmére bér, kereseti, szolgálati idő és egyéb adatok 

utólagos helyszíni ellenőrzése, 
15. közreműködés az ellátásokhoz kapcsolódó bizonyítási eljárásokban, így különösen tanú-

meghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása, 
16. közreműködés a közérdekű bejelentések, panaszok helyszíni kivizsgálásában, 
17. az ellenőrzési dokumentáció elkészítése, hatósági döntések meghozatala, illetve mulasztási és 

eljárási bírság kiszabása, 
18. a felszámolás alatt álló, vagy jogutód nélkül megszűnt foglalkoztatók esetében a nyilvántartási 

dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele, 
19. méltányossági kérelmek előkészítése céljából környezettanulmány készítése, 
20. helyszíni vizsgálat a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázására,  
21. hozzátartozói nyugellátás esetén az együttéléssel kapcsolatos tényállás tisztázása, 
22. meghatározott esetekben okmányérvénytelenítés végrehajtása, 
23. a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát jogosultsági idők vizsgálata, 
24.  áttelepült személyek életvitelszerű magyarországi tartózkodásának vizsgálata, 
25. a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás, 
26. az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó kötelező statisztikai adatgyűjtéssel 

kapcsolatos feladatok ellátása, a kifizetőhelyek által benyújtott kifizetőhelyi elszámolások 
adatainak szúrópróbaszerű egyeztetése az Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés adataival, 

27. közreműködés az osztályt érintő panaszügyek és közérdekű bejelentések kivizsgálásában, 
válaszlevél tervezetének elkészítése, 

28. központi ügykezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása, és az iratkezelési rendszerekhez 
kapcsolódó ügykezelési feladatok ellátása, 

29. informatikai feladatok ellátása. 
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3.6. A Nyugdíjbiztosítási Osztály 1. feladatköre 

 

1. a kivételes nyugellátás-emeléssel kapcsolatos kérelmek kormánymegbízotti döntésre történő 
előkészítése, 

2. a nyugellátások iránti kérelmekkel összefüggő hatósági feladatok ellátása a miskolci működési 
helyen az 1-50 számvégződésű kérelmek kapcsán, továbbá az Ózdi Járás és Putnoki Járás 
illetékességi területén az alábbiak szerint:  

 saját jogú és hozzátartozói nyugellátások iránti igények elbírálása,  
 külön jogszabályokban meghatározott ellátások (korhatár előtti ellátás, táncművészeti 

életjáradék, átmeneti bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, 
rokkantsági járadék) iránti igények elbírálása, 

 az Ebtv. szerinti baleseti járadék iránti igények elbírálása, 
 tartós ápolást végzők időskori támogatásával összefüggő hatósági feladatok ellátása, 
 a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 

szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló 
eljárás lefolytatása, 

 az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerek kezelése, a hatósági feladatok ellátásával 
összefüggő ügyviteli tevékenység, 

 korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, 
döntés a beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén a Magyar Államkincstártól 
állásfoglalás kérésének kezdeményezése,  

 az igények elbírálását követően hivatalból, vagy a jogorvoslati kérelem alapján 
intézkedés a döntés felülvizsgálata iránt, a döntés módosítása, visszavonása, 

 nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése, 
3. adategyeztetési eljárásokkal kapcsolatos hatósági ügyek ellátása a központi érkeztető és iktató 

rendszerből az osztály ügyintézőire szignált ügyekben  
 a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatainak egyeztetése, a szolgálati idő, jogosultsági 

idő igazolásával kapcsolatos eljárás lefolytatása, döntéshozatal és hatósági 
bizonyítvány kiadása, 

 az adategyeztetési eljáráshoz kapcsolódó Call Center működtetése, kezelése, 
4.  peres eljárás esetén a keresetlevél, illetőleg az iratanyag szakmai véleményezése, és 

továbbítása a peres képviseletet ellátó szerv felé,  
5.  az ózdi működési helyen a személyesen megjelenő ügyfelek részére ügyfélszolgálati feladatok 

ellátása, igénybejelentések felvétele, nyugellátási ügyekhez szükséges nyilatkozatok, 
jegyzőkönyvek felvétele, írásba foglalása, írásos és telefonos megkeresések esetén 
nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása, a szakfeladathoz kapcsolódó ügyviteli és ügykezelési 
feladatok ellátása, az egyes ellátások megállapításával, illetve továbbfolyósításával kapcsolatos 
orvosszakértői vélemények beszerzése, a vizsgálat eredményétől függő intézkedés megtétele, 

6.  a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartás (FAB) kezelése, 
7.  a foglalkoztatói adatszolgáltatások beszerzése, a teljesítés nyomon követése (átvétele, 

felülvizsgálata), és az ezzel kapcsolatban felmerülő intézkedések megtétele, 
8.  adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, egyeztetési eljárásokhoz, rehabilitációs ellátásokhoz, 

valamint egyéb hatóságok megkeresése alapján, 
9.  a Tbj. 34. §-a szerinti megállapodások megkötése, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések 

intézése, 
10.  kivonat kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyról, a 

társadalombiztosítási egyéni számla adatairól, 
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11.  a felszámolók, végelszámolók számára kiadandó hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos 
feladatok ellátása,  

12.  a vállalkozói folyószámlák elektronikus feldolgozása, 
13.  a központi ügykezeléssel, és az iratkezeléssel összefüggő feladatok ellátása,  
14.  közreműködés az Osztály feladatát érintő közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában, 

ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatáskérési, betekintési 
és helyesbítéskérési jogai gyakorlásának, továbbá az információszabadságra vonatkozó jogai 
gyakorlásának elősegítése,  

15.  statisztikai adatszolgáltatás nyújtása az Osztály feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében. 
 

3.7. A Nyugdíjbiztosítási Osztály 2. feladatköre 

 

1. a méltányosságból adható egyszeri segély kérelmek kormánymegbízotti döntésre történő 
előkészítése, 

2. a nyugellátások iránti kérelmekkel összefüggő hatósági feladatok ellátása a miskolci működési 
helyen az 51-100 számvégződésű kérelmek kapcsán, továbbá a Sátoraljaújhelyi Járás, a 
Sárospataki Járás és a Cigándi Járás illetékességi területén az alábbiak szerint:  

 saját jogú és hozzátartozói nyugellátások iránti igények elbírálása,  
 külön jogszabályokban meghatározott ellátások (korhatár előtti ellátás, táncművészeti 

életjáradék, átmeneti bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, 
rokkantsági járadék) iránti igények elbírálása, 

 az Ebtv. szerinti baleseti járadék iránti igények elbírálása, 
 tartós ápolást végzők időskori támogatásával összefüggő hatósági feladatok ellátása, 
 a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 

szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti elévülési idő figyelmen kívül hagyására irányuló 
eljárás lefolytatása, 

 az ágazati ügyviteli és iktatási rendszerek kezelése, a hatósági feladatok ellátásával 
összefüggő ügyviteli tevékenység, 

 korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, 
döntés a beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén a Magyar Államkincstártól 
állásfoglalás kérésének kezdeményezése,  

 az igények elbírálását követően hivatalból, vagy a jogorvoslati kérelem alapján 
intézkedés a döntés felülvizsgálata iránt, a döntés módosítása, visszavonása, 

 nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése,  
3. adategyeztetési eljárásokkal kapcsolatos hatósági ügyek ellátása a központi érkeztető és iktató 

rendszerből az osztály ügyintézőire szignált ügyekben 

 a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás adatainak egyeztetése, a szolgálati idő, jogosultsági 
idő igazolásával kapcsolatos eljárás lefolytatása, döntéshozatal és hatósági 
bizonyítvány kiadása, 

 az adategyeztetési eljáráshoz kapcsolódó Call Center működtetése, kezelése, 
4.  peres eljárás esetén a keresetlevél, illetőleg az iratanyag szakmai véleményezése, és 

továbbítása a peres képviseletet ellátó szerv felé,  
5.  a miskolci és sátoraljaújhelyi működési helyen a személyesen megjelenő ügyfelek részére 

ügyfélszolgálati feladatok ellátása, igénybejelentések felvétele, nyugellátási ügyekhez szükséges 
nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele, írásba foglalása, írásos és telefonos megkeresések 
esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása, a szakfeladathoz kapcsolódó ügyviteli és 
ügykezelési feladatok ellátása, az egyes ellátások megállapításával, illetve továbbfolyósításával 
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kapcsolatos orvosszakértői vélemények beszerzése, a vizsgálat eredményétől függő intézkedés 
megtétele, 

6.  az ügyfelektől érkező érdeklődő levelekkel kapcsolatos feladatok ellátása, 
7.  a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartás (FAB) kezelése, 
8.  a foglalkoztatói adatszolgáltatások beszerzése, a teljesítés nyomon követése (átvétele, 

felülvizsgálata), és az ezzel kapcsolatban felmerülő intézkedések megtétele, 
9.  adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, egyeztetési eljárásokhoz, rehabilitációs ellátásokhoz, 

valamint egyéb hatóságok megkeresése alapján, 
10.  a Tbj. 34. §-a szerinti megállapodások megkötése, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések 

intézése, 
11.  kivonat kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyról, a 

társadalombiztosítási egyéni számla adatairól, 
12.  a felszámolók, végelszámolók számára kiadandó hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos 

feladatok ellátása,  
13.  a vállalkozói folyószámlák elektronikus feldolgozása, 
14.  a központi ügykezeléssel, és az iratkezeléssel összefüggő feladatok ellátása,  
15.  közreműködés az Osztály feladatát érintő közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálásában, 

ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatáskérési, betekintési 
és helyesbítéskérési jogai gyakorlásának, továbbá az információszabadságra vonatkozó jogai 
gyakorlásának elősegítése,  

16.  statisztikai adatszolgáltatás nyújtása az Osztály feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében. 
 

3.8. A Rehabilitációs Szakértői Osztály feladatköre 

.  

1. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti kérelmek elbírálása, a rokkantsági, 
illetve rehabilitációs ellátásra való jogosultság megállapítása, hatósági bizonyítvány kiállítása, 

2. kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmek elbírálása, keretgazdálkodással összefüggő 
feladatok ellátása, 

3. hivatalból indított eljárás során soros komplex minősítés alapján döntés a rokkantsági, illetőleg 
rehabilitációs ellátásra való jogosultságról, 

4 döntés felülvizsgálata hivatalból, ügyfél kérelmére vagy jogorvoslati kérelem alapján, 
5 megismételt eljárás lefolytatása jogerős bírói ítélet alapján, 
6 a 90 napon belül jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, 
7 ágazati szakrendszerek és iktatórendszer kezelése,  
8. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén szakvéleményt adása a Magyarországon lakó- 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az államban, amelynek 
állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos 
jogállást élvező, a kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban biztosítottnak 
minősülő személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslattétel az orvosi rehabilitációhoz 
szükséges egészségügyi szolgáltatásokra, 

9. jogorvoslati kérelmek alapján szükséges intézkedések megtétele, peres eljárás esetén a 
keresetlevél, illetőleg az iratanyag felterjesztése a peres képviseletet ellátó szerv felé, 
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10 adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
11. panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásának koordinálása, válaszlevél tervezetének 

elkészítése, 
12. kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítése, a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó 

statisztikai adatszolgáltatások teljesítése, 

13. együttműködés a rehabilitációs ellátásban részesülő személlyel a rehabilitáció időtartama alatt, 
14. az együttműködés érdekében a rehabilitációs ellátásban részesülő személy adatainak rögzítése, 

nyilvántartás vezetése, 
15. személyes konzultáció az ügyfelekkel, mely keretében szakszerű tájékoztatás nyújtása a 

rehabilitáció konkrét irányáról, rehabilitációs szolgáltatások köréről, a hatályos jogszabályi 
rendelkezésekről, az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről, 

16. időszakos értékelés és értékelő lap készítése a jogszabályban meghatározott időpontban, 
17. együttműködés a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel, 
18 a jogszabályban meghatározott esetekben az ellátás megszüntetésének kezdeményezése, 

19. a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatók által beérkezett 
állásajánlatokat nyilvántartása, az ajánlatok alapján munkaközvetítés, 

20. közreműködés az EU által támogatott, megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját 
elősegítő projektek végrehajtásában. 

 

Rehabilitációs szakértői, illetve orvosszakértői feladatok 

 

1. az egészségkárosodás mértékének megállapítása, az egészségi állapot orvosszakértői 
vizsgálata személyes vizsgálat, vagy orvosi dokumentáció alapján, 

2. bizottsági állásfoglalás alapján az egészségi állapot, és a rehabilitálhatóság komplex minősítése, 
3. rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként, vagy orvosszakértői szervként 

szakkérdésként vizsgálja: 
 a megváltozott munkaképesség alapján járó hozzátartozói nyugellátás esetén az egészségi 

állapotot, 
 baleseti járadék esetén a baleseti egészségkárosodás mértékét, 
 rokkantsági járadék esetén az egészségkárosodás mértékét, 
 fogyatékossági támogatás esetén a súlyos fogyatékosság fennállását és az önkiszolgálási 

képességet, 
 magasabb összegű családi pótlék esetén az egészségkárosodás mértékét és az 

egészségkárosodásnak a kérelmező 18. életéve előtti fennállását, 
 bányászok egészségkárosodási járadéka esetén az egészségkárosodás mértékét, 
 hadirokkantság esetén a hadi eredetű fogyatkozást és az általa okozott egészségkárosodás 

mértékét, 
 a keresőképességet, vagy keresőképtelenséget, 
 a táppénzes időszak alatt megállapítható egészségkárosodást, 
 a baleseti táppénz idejének meghosszabbítását, 
 a közúti járművezetők egészségi alkalmasságát, 
 a közlekedőképességet, 
 a felsőoktatásban résztvevő hallgatók fogyatékosságát, 
 aktív korúak ellátására jogosultsághoz az egészségkárosodás mértékét, 
 a jogszabályban meghatározott egyéb szakkérdéseket, 
 komplex minősítés esetén erre irányuló kérelemre, szakvéleményt ad a 

közlekedőképességről is,  
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 a közlekedőképességről a vizsgálatot a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-

mentességre való jogosultság igazolásához, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 
kormányrendelet szerinti akadálymentesítési támogatásra való jogosultság igazolásához 
végzi el azzal, hogy a megkeresésre a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglalt rendelkezések 
az irányadók. 

 

4. A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

Ügyintéző/szakügyintéző: 
a) az álláshelyen ellátandó feladatok leírásában foglaltak szerint ellátja a beérkezett kérelmek 

érkeztetésével, feldolgozásával kapcsolatos ügyviteli és informatikai feladatokat, 
b) intézkedik a kérelmek megvizsgálásáról, az esetleg szükséges közbenső döntések 

előkészítéséről, 
c) intézkedik a kérelem elbírálásáról, a hatósági döntés előkészítéséről és végrehajtásáról, 
d) köteles a feladatellátása során az ügyintézési határidő figyelemmel kísérésére és betartására, 
e) köteles a munkakörébe tartozó feladatokhoz szükséges jogszabályok naprakész ismeretére, 
f) köteles az Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak és az adatvédelmi rendelkezéseknek a 

betartására, 
g) köteles a munkája során tudomására jutott szolgálati titok megőrzésére, 
h) jogosult a munkaköre ellátásához szükséges informatikai rendszerek kezelésére, 
i) jogosult a döntésnek nem minősülő adatszolgáltató, előzménykérő/közlő, stb. levelek 

kiadmányozására. 
 

Ellenőr: 
a) a feladatleírásában foglaltak szerint, megbízólevél, ellenőri igazolvány birtokában ellátja a 

Kormányhivatal egészségbiztosítási, valamint nyugdíjbiztosítási feladatkörébe utalt helyszíni 
ellenőrzési feladatokat, 

b) elvégzi az ellenőrzés dokumentálását, illetve a jogszabálysértés feltárása esetén szükséges 
hatósági döntések kiadmányozásra történő előkészítését. 

 

Orvosszakértő, szociális szakértő, foglalkozási rehabilitációs szakértő: 
a) a feladatleírásában foglaltak szerint a hatályos jogszabályok, eljárásrend, valamint szakmai 

protokollok alapján elvégzi a személyesen megjelent igénylők orvosszakértői, szociális, és 
foglalkozási rehabilitációs vizsgálatát, 

b) közreműködik a komplex szakvélemény elkészítésében. 
 

Bizottsági elnök: 
a) koordinálja a komplex bizottsági feladatokat, 
b) együttműködik a komplex minősítést végző szakértőkkel,  
c) vitás esetben az elnök szava dönt. 

 

5. A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály kormánytisztviselőinek helyettesítési 
rendje 

 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály ügyintézőjét az osztályvezető által kijelölt 
ügyintéző helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes feladatleírások tartalmazzák. 
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6. Az ügyfélfogadás rendje a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon: 
 

Családtámogatási Osztály: 
Ügyfélfogadás helye: Miskolc, Palóczy u. 5.  
Hétfő:  8.00 – 14.30 

Kedd:  8.00 – 14.30 

Szerda:  8.00 – 16.00 

Csütörtök: 8.00 – 12.00 

Péntek:  nincs ügyfélfogadás 

 

Egészségbiztosítási Osztály:  
Ügyfélfogadás helye: Miskolc, Mindszent tér 3.  

Hétfő:   8.00 – 15.00 

Kedd:   - 

Szerda:  8.00 – 17.00 

Csütörtök:  8.00 – 15.00 

Péntek:  8.00 – 12.00 

Nyugdíjbiztosítási Osztály 1-2.: 

Ügyfélfogadás helye: Miskolc, Csizmadia köz 1.  
Hétfő:     8.00 – 15.00 

Kedd:   8.00 – 12.00 

Szerda:  8.00 – 17.30 

Csütörtök:  8.00 – 12.00 

 Péntek:  8.00 – 12.00 

 

 Ügyfélfogadás helye: Ózd, Gyújtó tér 1. 
Hétfő:   8.00 – 12.00 

Kedd:   nincs ügyfélfogadás 

Szerda:  8.00 – 12.00 

Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás 

 Péntek:  8.00 – 12.00 

 

 Ügyfélfogadás helye: Sátoraljaújhely, Kossuth L.u.29. 

Hétfő:   8.00 – 16.00 

Kedd:   8.00 – 12.00 

Szerda:  8.00 – 16.00 

Csütörtök:  8.00 – 12.00 

Péntek:  8.00 – 12.00 

 

Rehabilitációs Ellátási Osztály: 
Ügyfélfogadás helye: Miskolc, Bottyán János u. 1.  
Hétfő:    8.00– 14.30 

Kedd:    8.00 – 14.00 

Szerda:   8.00 – 16.30 

Csütörtök:   8.00 – 12.00 

Péntek:   8.00– 12.00 
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II. 15. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály felépítése, működése: 
 

A Főosztály élén a főosztályvezető áll, aki ellátja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főosztály vezetését. 

 

A Főosztályon belül négy szervezeti egység működik: 
1. Közfoglalkoztatási Osztály 

2. Munkaerő-piaci Osztály 

3. Alapkezelő Osztály 

4. Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatait a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére  
kiterjedően látja el. 
 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály székhelyétől eltérő munkavégzési helyek 
címe, valamint a székhelytől eltérő munkavégzési helyen ellátott feladatkörök: 

 

Szervezeti egység 
megnevezése 

Székhelytől eltérő 
munkavégzés címe 

Feladatkör 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3526 Miskolc, Zombori u. 2. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3860 Encs, Szeles u. 1. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 

3700 Kazincbarcika, Tóth Á. u. 
2. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 

3580 Tiszaújváros, Szederkényi 
u. 8. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 4. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3600 Ózd, Vasvár u. 125. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3950 Sárospatak, Rákóczi u. 78. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 

3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 
24. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3900 Szerencs, Kassa u. 23. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 

3780 Edelény, István Király u. 
51. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 
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Munkaerő-piaci 

Osztály 
3800 Szikszó, Táncsics u. 2-4. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 16. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3630 Putnok, Bajcsy-Zs. út 2. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3895 Gönc, Kossuth L. utca 44. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

Munkaerő-piaci 

Osztály 
3973 Cigánd, Fő utca 87. 

a 3.4.2. pontban 

meghatározottak 

 

A Főosztály székhelyétől eltérő munkavégzési helyen, az Európai Uniós projektekben dolgozó 
kormánytisztviselők feladatkörüket a munkavégzés helye szerinti járás területére kiterjedően látják el. 
 

Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap 

 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap 
pénzeszközeinek Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén történő működtetésével kapcsolatos 
feladatokat ellátó szervezeti egység. A Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (8) 
bekezdésében foglaltak alapján az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Kormányhivatal a 
megyei GFA keret felett rendelkezési jogosultsággal bíró szerv. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály a fent hivatkozott jogszabályokban foglaltak szerint gazdálkodási, nyilvántartás-

vezetési, adatszolgáltatási feladatokat lát el, valamint az Ávr. 9. § (8) bekezdése szerint a megyei GFA 
kerettel önállóan gazdálkodik. 
 

2. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatköre: 
 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladataira és működésére a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendeletben, az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) 
Korm. rendeletben, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, az SzMSz-ben, 

jelen Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések 
az irányadóak. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője értekezletet tart. Az 
értekezleten résztvevők körét a főosztályvezető határozza meg. Az értekezleten részt vesznek az 
osztályvezetők, kibővített értekezleten a Közfoglalkoztatási Osztály, a Munkaerő-piaci Osztály, 
Alapkezelő Osztály és a Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály osztályvezetője, továbbá a 
Főosztályon működtetett Uniós programok projekt vezetői és a főosztályvezető által kijelölt 
munkacsoportokat vezető kormánytisztviselők. 
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A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 

munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza. 

 

A szervezeti egység minden kormánytisztviselője köteles a jelenléti ívet naponta a munkavégzés 
megkezdésekor, illetve befejezésekor vezetni. Az engedélyezett távollétet, annak bedolgozását a 
távozási naplóban is fel kell tüntetni.  
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető/k, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a kijelölt ügyintéző engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály létszámába tartozó foglalkoztatottak 
tekintetében a szabadság engedélyt munkahelyi vezetőként az osztályvezetők, engedélyezőként a 
főosztályvezető írja alá. Ettől eltérően a járási hivatalok állami foglalkoztatási szervi feladatokat ellátó 
osztályainak vezetői engedélyezik a szabadságok igénybevételét azon, a Foglalkoztatási, Munkaügyi 
és Munkavédelmi Főosztály létszámába tartozó Európai Uniós projektekben foglalkoztatott 
kormánytisztviselők vonatkozásában, akiknek munkavégzési helye az irányításuk alatt lévő osztályon 
van. A járási hivatal osztályvezetője távollétének ideje alatt a szabadságok engedélyezése a 

helyettesítés rendjének megfelelően történik. 
 

Az éves szabadságolási terv elkészítéséről a szabadság engedélyezésével megbízott vezető a Jogi, 
Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály által megküldött szabadság értesítések kitöltését követően, 
lehetőség szerint minden év február végéig gondoskodik. A szabadságolási tervet a nyári időszakot, 
illetve december hónapot megelőzően felül kell vizsgálni, és véglegesíteni kell. 
 

Az egymást helyettesítő munkatársak egyidejűleg szabadságigényt nem terjeszthetnek elő, illetve 
szabadságigényüket előzetesen kötelesek egyeztetni egymással, amennyiben szabadságuk 
párhuzamosan történő kivétele a szervezeti egység feladatainak ellátását veszélyeztetné. 
 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője az egyes feladatok 
hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló szervezeti 
egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az 
erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, 
valamint a munkacsoport tagjait a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
főosztályvezetője jelöli ki. 

 

3. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatkörének szervezeti egységen 
belüli megoszlása (munkafolyamatok leírása) 

 

A Főosztály a Kormányhivatal állami foglalkoztatási szervi hatáskörében eljárva: 
a) szakmailag irányítja, koordinálja és ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 

járási hivatalok szakmai tevékenységét,  
b) szakmailag működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, irányítja, koordinálja és ellátja az ezzel 

kapcsolatos, feladatkörébe utalt pénzügyi feladatokat, 
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c) gondoskodik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivataloknál a támogatási 
rendszer szakmai működtetéséről, irányítja, koordinálja és ellátja az ezzel kapcsolatos, 
hatáskörébe utalt pénzügyi feladatokat, 

d) szabályozási dokumentumok, szakmai iránymutatások, szakmai ajánlások készítésével segíti a 
hatósági és szolgáltató tevékenységet, az egységes jogalkalmazást,  

e) meghatározza az uniós finanszírozású (GINOP és TOP) projektek megvalósítása keretében 
bevonandó létszámoknak az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok 
közötti leosztását, biztosítja a megvalósításhoz szükséges forrást, irányítja és koordinálja az 
állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivataloknak a projekt megvalósításával 
kapcsolatos szakmai tevékenységét, ellátja a TÁMOP projektek fenntartási kötelezettségével 
kapcsolatos teendőket, 

f) ellátja a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap (GFA) pénzeszközeinek működtetésével 
kapcsolatos pénzügyi és szakmai, illetőleg keretgazdálkodási feladatokat,  

g) a kormánymegbízott részére döntés tervezetet készít a GFA foglalkoztatási alaprésze és a 
közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról, az állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közötti felosztásáról, illetve az állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok egyedi forrás igénylése alapján a 
hatósági döntéshozatalt megelőzően dönt a támogatási igény pénzügyi fedezetéről,  

h) szakmailag irányítja és koordinálja a pénzeszközök visszakövetelésével és behajtásával 
kapcsolatos, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivataloknál ellátandó 
feladatokat,  

i) ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat,  
j) koordinálja és segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok 

adatszolgáltatási tevékenységét,  
k) ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok által nyújtott 

ellátásokkal és foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos munkaerő-piaci ellenőrzési 
feladatokat, 

l) irányítja és koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok 
hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási feladatok ellátását, koordinálja a közfoglalkoztatási 
munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítésének ellenőrzését, 
valamint az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közreműködését a 
közfoglalkoztatási támogatások ellenőrzésében, 

m) ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 
n) a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás működtetése keretében szakmailag irányítja és 

koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok szolgáltatási 
tevékenységét. 

 

A Főosztály a Kormányhivatal foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljárva ellátja a 
külön jogszabályban meghatározott általános foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatokat. 

 

A Főosztály a Kormányhivatal munkaügyi hatósági hatáskörében eljárva ellátja a külön 
jogszabályban meghatározott munkaügyi hatósági feladatokat. 

 

3.1. A főosztályvezető szakmai tevékenységhez kapcsolódó feladatköre 

 

1. Biztosítja a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap (GFA) decentralizált pénzügyi keretével való 
felelős gazdálkodást. 
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2. Irányítja a BM, az ITM és az NSZFH szakmai iránymutatásai alapján a Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály célkitűzéseinek, alapvető feladatainak meghatározását, 
a végrehajtás megszervezését és a feladatok koordinálását. 

3. Figyelemmel kíséri a GFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált kerete járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályokon történő felhasználását, szükség esetén javaslatot tesz a 
keretek átcsoportosítására. 

4.  Irányítja a GFA decentralizált FA részéből működtetett eszközök szakmai és pénzügyi 
megvalósítását, a pénzügyi keretek felhasználását. 

5. Irányítja az uniós projektek szakmai és pénzügyi megvalósítását, a pénzügyi keretek 
felhasználását. 

6. Javaslatot tesz törvényességi ellenőrzés keretében a járási hivatalok, mint állami foglalkoztatási 
szervek által nyújtott ellátások, támogatások és szolgáltatások szabályszerűségi és 
hatékonysági ellenőrzésére. 

7. Gondoskodik az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalt érintő ellenőrzések 
összehangolásáról. 

8. Javaslatot tesz az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal önálló hatósági jogkörét 
nem érintő egyedi utasításadásra, szakmai feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására. 

9. Indítványozza az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalt szakmai jelentéstételre, 
vagy beszámolóra kötelezését. 

10. Gondoskodik a Kormányhivatal, mint állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó belső 
szabályzatok elkészítéséről. 

11. Az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében 
méltányossági jogkört gyakorol. 

12. A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály osztályvezetőjének közreműködésével irányítja a 
munkaügyi és munkavédelmi hatósági feladatok ellátását. 

 

3.2. A főosztályvezetőt helyettesítő osztályvezető feladatköre 

 

A Főosztályvezető távolléte, akadályoztatása vagy erre vonatkozó külön utasítása alapján 
valamennyi osztályvezető az általa irányított osztály feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében ellátja a 
főosztályvezető helyettesítésével járó feladatokat. 

 

3.3. A Közfoglalkoztatási Osztály feladatköre 

 

A Közfoglalkoztatási Osztály osztályvezetőjének szakmai tevékenységhez kapcsolódó 
feladatköre 

 

1. Közvetlenül részt vesz a BM és az ITM szakmai iránymutatásai alapján a Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály célkitűzéseinek, alapvető feladatainak kialakításában, a 
végrehajtás megszervezésében, a feladatok koordinálásában. 

2. Véleményezi a feladatkörébe utalt feladatokkal összefüggő jogszabályok, módszertani útmutatók 
és kormánymegbízotti utasítások tervezetét, illetve azok előkészítésében közreműködik. 

3. A Kormányhivatal, mint állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó ügyekben közreműködik 
a szervezet belső szabályzatainak elkészítésében. 

4. A feladatkörébe tartozó ügyekben közreműködik a szakmai irányító szervek számára szükséges 
előterjesztések, beszámolók elkészítésében, a beérkezett előterjesztések véleményezésében. 
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5. Figyelemmel kíséri és koordinálja a közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált 
kerete és a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze megyei és járási 
keretének felhasználását, gondoskodik az ehhez szükséges intézkedési javaslatok megtételéről. 

6. Irányítja és koordinálja az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok által működtetett 
közfoglalkoztatási programok tervezését és megvalósítását 

7. A Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap kötelezettségvállalásról szóló szabályzatában 
meghatározottak szerint kötelezettséget vállal. 

8. Felügyeli az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok közfoglalkoztatással 
kapcsolatos munkáját, felelőssége kiterjed a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai munka 
ellenőrzésére. 

9. Irányítja a feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatási feladatok ellátását, biztosítja a 
közfoglalkoztatási programoknak jogszabályok és eljárási rendek szerinti működtetését, szakmai 
és pénzügyi megvalósulását. 

10. Közreműködik a GFA decentralizált foglalkoztatási alaprésznek az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró járási hivatalnál működtetett eszközei programjainak szakmai koordinációjában. 

11. Feladata a GFA-ból finanszírozott támogatások módszertani megalapozása, folyamatainak 
(azon belül a döntéshozás) szabályozása, ennek során a felügyeleti és a szakmai irányító 
szervek utasításainak és iránymutatásának figyelembevétele. 

12. Gondoskodik a GFA-ból támogatott foglalkoztatási programok kidolgozásáról, megvalósításáról, 
valamint a szakmai koordinációjáról. 

13. Irányítja, koordinálja és ellenőrzi a Közfoglalkoztatási Osztály GFA-ból finanszírozott támogatási 
tevékenységét. 

 

3.3.1. A Közfoglalkoztatási Osztály közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatai tekintetében 

 

1. Szakmailag irányítja és ellenőrzi a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai közfoglalkoztatással 
kapcsolatos tevékenységét, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai 

képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági és szolgáltató 
tevékenységet. 

2. Ellátja a GFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos 
feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését. 

3. Javaslatot készít a GFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások 
előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról. 

4. Felelős a szakmai munkát támogató szoftverek alkalmazásáért, és szoftverek működési hibáinak 
a szakmai irányító részére történő jelzéséért. 

5. Ellátja az európai uniós források felhasználásával megvalósuló közfoglalkoztatás keretében 
bonyolított képzések foglalkoztatási eleméhez kapcsolódó szakmai és pénzügyi feladatokat. 

6. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az 
országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, továbbá más 
hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, valamint adatszolgáltatási feladatokat teljesít a szakmai 
irányító szerv felé. 

7. Közreműködik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály és a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályai belső szakmai szabályzatainak elkészítésében.  

8. Ellátja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének 
ellenőrzését, továbbá közreműködik a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai hatósági 
ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletében. 
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9. Hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében jogszabályban meghatározottak szerint hatósági 
szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra 
vonatkozóan. 

10. Ellenőrzi a feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 
megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát. 

11. Ellátja a feladatkörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos szakmai és 
pénzügyi feladatokat. 
 

3.3.2. A Közfoglalkoztatási Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

 

1. A képzés és szolgáltatás kivételével ellátja a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök 
működtetésének koordinálásával, keretgazdálkodással, munkahelyteremtő beruházás 
támogatásával és az egyéb központi munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos feladatokat. 

2. Ellátja a feladatkörébe tartozó támogatásokkal, munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos 

munkafolyamat szervezési, módszertani, keretgazdálkodási feladatait. 
3. Tervezi a GFA-ból finanszírozott munkaerő-piaci programokat, koordinálja megvalósulásukat; 
4. Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését szolgáló 

– a járási hivatal foglalkoztatási osztályain folyó – tevékenységek koordinálásában. 
5. Összegyűjti és rendszerezi a pályázati lehetőségeket, és azokról információkat nyújt. 
6. Ellátja a GFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret 

tervezését és a felhasználás ellenőrzését. 
7. A feladatkörébe tartozó ügyekben – szerződésszegés esetén – kezdeményezi a pénzeszközök 

visszakövetelését. 
8. Szakmai ajánlások készítésével összehangolja, segíti a járási hivatal foglalkoztatási osztályainak 

feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika aktív eszközeihez kapcsolódó alábbi feladatok 
végrehajtásának eljárási gyakorlatát: 
a) foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás; 
b) mobilitási támogatások; 
c) a csoportos létszámleépítés elkerülését vagy enyhítését célzó támogatás; 
d) vállalkozóvá válás támogatása; 
e) munkaközvetítéssel, munkáltatói kapcsolattartással összefüggő módszertani feladatok; 
f) munkahelymegőrzés támogatása; 
g) egyéb, a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz kapcsolódó 

feladatok végrehajtása. 
9. Az országosan hirdethető munkaerő-igényeket továbbítja a járási hivatal foglalkoztatási osztályai 

részére, információt nyújt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, munkaerő-piaci 

folyamatairól. 
10. Javaslatot tesz a GFA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete eszközönkénti 

felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra. 
 

3.3.3. A Közfoglalkoztatási Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 

tekintetében 

 

1. Ellátja a munkahelyteremtő beruházások támogatásai területén jelentkező feladatokat 
(pályáztatás, döntés előkészítése, hatósági szerződés megkötése, támogatás utalásának 
előkészítése, teljesítés figyelemmel kísérése, hatósági szerződések lezárása). 
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2. Közreműködik a járási hivatal foglalkoztatási osztályainak feladatkörébe tartozó 
foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök nyújtásának folyamatában (biztosítja a támogatások 
nyújtásához szükséges pénzügyi forrást). 

3. Ellátja az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részével 
kapcsolatos feladatokat (pályáztatás, döntés előkészítése, hatósági szerződés megkötése, 
támogatás utalásának előkészítése, teljesítés figyelemmel kísérése, hatósági szerződések 
lezárása). 

4. Ellátja a központi munkaerő-piaci programok irányításával, koordinálásával, megvalósításával 
(például „Nyári diákmunka” elnevezésű központi munkaerő-piaci program, „Közfoglalkoztatásból 
a versenyszférába” elnevezésű központi munkaerő-piaci program, „Munkásszállások kialakítása 

elnevezésű központi munkaerő-piaci program, „Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók 
foglalkoztatásának támogatása” központi munkaerő-piaci program) kapcsolatos feladatokat. 

 

3.3.4. A Közfoglalkoztatási Osztály rehabilitációs feladatai tekintetében 

 

Az emberi erőforrások minisztere szakmai irányítása mellett 2011. január 1. napja előtt a jogelőd 
Munkaügyi Központ által a GFA rehabilitációs alaprésze terhére megállapított és folyósított 
támogatásokkal összefüggésben ellátja: 
 

1. A nyújtott támogatás biztosítékául szolgáló jelzálogjog törléséhez szükséges engedély kiállítását. 
2. Az emberi erőforrások minisztere kérésére adatszolgáltatási feladatot teljesít. 

 

3.3.5. Közfoglalkoztatási Osztály a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatai 
tekintetében 

 

Ellátja a munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos, a Kormányhivatal jogszabályokban és 
az SzMSz-ben foglalt feladat- és hatásköreit, így különösen a munkaerő-piaci ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatok keretében ellenőrzi: 

1. az állami foglalkoztatási szervként eljáró Kormányhivatal hatáskörébe tartozó hazai és uniós 
forrásokból megvalósuló foglalkoztatási és közfoglalkoztatási támogatások felhasználását, 
álláskeresési ellátást megállapító határozatok, szerződések (megállapodások) teljesítését, a 
vállalt kötelezettségek betartását,  

2. kivizsgálja a Kormányhivatalhoz foglalkoztatási, közfoglalkoztatási támogatásokkal, valamint 
álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos közérdekű bejelentéseket és panaszokat, amennyiben a 
tényállás tisztázásához ellenőrzés lefolytatása szükséges,  

3. ellenőrzi a létszámleépítések bejelentését,  
4. álláskeresési ellátás megállapításához szükséges munkáltatói igazoló lap kiadását,  
5. a magán-munkaközvetítésre és a munkaerő-kölcsönzést folytatók működésére vonatkozó 

előírások betartását,  
6. az állami foglalkoztatási szervként eljáró Kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szervként 

eljáró járási hivatal által közfoglalkoztatás támogatására kötött hatósági szerződésben foglaltak 
teljesítését,  

7. a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,  
8. az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott közfoglalkoztatási 

támogatás iránti kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,  
9. közreműködik a felügyeleti és szakmai irányító szervek által kezdeményezett vizsgálatokban, 

ellátja az egyéb hatósági ellenőrzési feladatokat. 
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3.3.6. A Közfoglalkoztatási Osztály programokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

 

Ellátja a GINOP 5.3.10. program és a GINOP 5.3.16. program programtervezéssel, 
programmegvalósítással kapcsolatos szakmai feladatait: a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 

veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásához tartozó feladatok, az 

ágazati bértámogatással kapcsolatos feladatok ellátása, illetve a KFI (Kutatás, fejlesztési és innovációs 
bértámogatás) szakmai működtetése, támogatásaihoz, működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, 
időszaki beszámolók összeállítása. 

 

3.3.7. A Közfoglalkoztatási Osztály egyéb feladatai tekintetében 

 

1. Ellátja a befektetői portfóliók kezelésével kapcsolatos feladatokat. 
2. Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben meghatározott feladatokat. 
3. Ellátja az osztály által működtetett foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz kapcsolódó többségi 

külföldi tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat. 
4. Munkaerő-piaci hírlevelet készít a foglalkoztatók részére.  
5. Véleményezi a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által készített tájékoztató anyagokat, 

illetve adatszolgáltatásokat. 
6. Irányítja és szervezi a külső megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat. 
7. A munkáltatók kérdőívvel történő mintavételes megkérdezése nyomán – a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályai bevonása mellett – rövid távú munkaerő-piaci prognózist készít. 
8. Figyelemmel kíséri a járási hivatal foglalkoztatási osztályai minőségirányítási, minőségfejlesztő 

tevékenységét. 
9. Koordinálja az elégedettségi felméréseket, elkészíti a minőségügyi munka értékelését. 

10. Havi rendszerességgel tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről a sajtó 
részére. 

11. Előadás és tájékoztató anyagokat, elemzéseket készít, részt vesz beszámolók, tájékoztatók, 
kiadványok összeállításában. 

12. Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, a csoportos létszámleépítésekkel 
kapcsolatos adatokat és azok következményeit, azokról szakmai és közérdekű tájékoztatást 
nyújt. 

13. Elemzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses (MONITORING) 
vizsgálatával kapcsolatos anyagokat. 

14. Munkaerő-piaci Stratégia Tervet készít, folyamatos nyomonkövetési, féléves-éves beszámolási 
kötelezettséget teljesít.  

15. Vizsgálja és elemzi a megyében az álláskeresők térségenkénti, iskolai végzettség szerinti és 
jellemző szakmánkénti struktúráját. 

16. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és az érintett szakosztályok bevonásával elkészíti és 
összefoglalja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály éves tevékenységének 
értékeléséről szóló szakmai beszámolót. 

17. Vállalati, munkáltatói kapcsolattartási rendszert működtet. 
18. Koordinálja a Virtuális Munkaerő-piaci Portál működésével kapcsolatos feladatokat. 
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3.4. A Munkaerő-piaci Osztály feladatköre 

 

3.4.1. A Munkaerő-piaci Osztály osztályvezetőjének szakmai tevékenységhez kapcsolódó 
feladatköre 

 

1. Irányítja és szervezi a Munkaerő-piaci Osztály munkáját, ezen belül gondoskodik az uniós 
projektek szakmai és pénzügyi megvalósításáról, a pénzügyi keretek felhasználásáról. 

2. A Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap kötelezettségvállalásról szóló szabályzatában 
meghatározottak szerint kötelezettséget vállal. 

3. Közvetlenül részt vesz a BM, az ITM és az NSZFH szakmai iránymutatásai alapján a 
Foglakoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály célkitűzéseinek, alapvető feladatainak 
kialakításában, a végrehajtás megszervezésében, a feladatok koordinálásában. 

4. Véleményezi a feladatkörébe utalt feladatokkal összefüggő jogszabályok, módszertani útmutatók 
és kormánymegbízotti utasítások tervezetét, illetve azok előkészítésében közreműködik. 

5. A Kormányhivatal, mint állami foglalkoztatási szerv hatáskörébe tartozó ügyekben közreműködik 
a szervezet belső szabályzatainak elkészítésében. 

6. A feladatkörébe tartozó ügyekben közreműködik a szakmai irányító szervek számára készítendő 
előterjesztések elkészítésében, a beérkezett előterjesztések véleményezésében. 

 

3.4.2. A Munkaerő-piaci Osztály programokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

 

1. Ellátja azon TÁMOP, GINOP és TOP programokkal – így különösen a GINOP 6.1.1., a GINOP 
5.2.1., a GINOP 5.1.1., a GINOP 5.1.5. és a TOP 5.1.1., a TOP 5.1.2., a TOP 6.8.2., valamint a 
TÁMOP 1.1.2. és a TÁMOP 2.1.6. programmal – kapcsolatos feladatokat, melyekben a 

Kormányhivatal kedvezményezetti pozícióban szerepel vagy együttműködő partner. E 
feladatcsoport keretében a szervezeti egység ellát mind a programtervezéssel, mind a 
programmegvalósítással kapcsolatos szakmai, illetve egyes pénzügyi feladatokat. 

2. Gondoskodik az uniós forrásokból, valamint a Közösségi Kezdeményezések által támogatott 
foglalkoztatási programok kidolgozásáról, megvalósításáról, valamint a szakmai koordinációjáról. 

3. Feladata az EU forrásokból finanszírozott támogatások felhasználásával a pénzügyi folyamatok 
(azon belül a döntéshozás) szabályozása, ennek során a felügyeleti és a szakmai irányító 
szervek utasításainak és iránymutatásának figyelembevétele: 

- a BM-től, az ITM-től és az NSZFH-tól kapott iránymutatások alapján elkészíti, illetve 
szükség esetén módosítja a programtervet. A főosztályvezető a BM, az ITM, és az NSZFH 
jóváhagyását követően kormánymegbízotti aláírásra felterjeszti a szükséges iratokat 
(támogatási szerződés, konzorciumi megállapodás), 

- az irányadó jogszabályok, normatív utasítások figyelembevételével irányítja és koordinálja a 
jóváhagyott programterv szerinti szakmai és pénzügyi feladatok végrehajtását a járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályain és a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főosztályon felmerülő kérdésekben egyeztetve az irányító szervvel, 

- előkészíti a projektek megvalósítása keretében bevonandó létszámok járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályaira történő leosztását, 

- a kompetenciahatárok figyelembevételével megválaszolja a programműködtetéssel 
kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleket, 

- koordinálja a programokhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és 
monitoring vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat,  
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- folyamatosan nyomon követi a projektek indikátorainak alakulását és az esélyegyenlőség 
érvényre jutását, szükség esetén intézkedési javaslatot készít, 

- koordinálja a projektek kommunikációs terv szerinti tevékenységét, 
- kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel, 

- elvégzi a programokhoz kapcsolódó monitoring vizsgálatokat, nyilvántartásokat, 
adatbázisokat vezet és karbantart, valamint elvégzi az ehhez kapcsolódó szakmai és 
pénzügyi adatszolgáltatási feladatokat (heti, havi, negyedéves, féléves, éves, ad hoc), 

- a projektekben felhasználható pénzügyi keretek felhasználását folyamatosan figyeli, 
nyomon követi a pénzügyi maradványokat, azok felhasználására javaslatot tesz, a járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályai részére szükséges pénzügyi keretet biztosítja, 

- folyamatosan vezeti a programok előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó 
nyilvántartást, 

- nyomon követi a projektek keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások pénzügyi 
folyamatait, kidolgozza és működteti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak 
adatszolgáltatási rendszerét, a megyei adatszolgáltatásokat összeállítja, 

- folyamatosan egyezteti – a támogatások tekintetében az Alapkezelő Osztállyal, illetve a 
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával a működési célú elemek 
vonatkozásában – a projektekhez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatokat, a banki 
bizonylatok rögzítését az elkülönített főkönyvi könyvelésben, 

- a programokhoz kapcsolódó funkcionális feladatok megvalósítása, koordinációja érdekében 
együttműködik a Kormányhivatallal, számára adatot szolgáltat, az alapbizonylatokat 
rendszeresen továbbítja, 

- gondoskodik a projektekhez kapcsolódóan beérkező számlák, megrendelések és 
szerződések nyilvántartásba vételéről, előkészíti és teljesíti az utalásokat, az ehhez 
szükséges vizsgálatokat, egyeztetéseket folyamatosan elvégzi, 

- elvégzi a projektek megvalósítása keretében lebonyolítandó beszerzések és 
közbeszerzések előkészítését, lebonyolítását és lezárását, valamint az ellenőrző szervek 

részére történő adatszolgáltatást, 
- ellátja a működési célú támogatás tárgyában az ITM és a Kormányhivatal közötti támogatási 

szerződéshez kapcsolódó beszámoló előkészítésével kapcsolatos feladatokat. 
 

4. Az egyéb uniós programok vonatkozásában az Osztály tájékozódik a programokról, 
együttműködik a Közfoglalkoztatási Osztállyal a BM, az ITM és az NSZFH által a Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály számára meghatározott feladatok ellátásában.  

5. Együttműködik a Közfoglalkoztatási Osztállyal a hazai és uniós forrásból finanszírozott 
együttműködési, vagy konzorciumi megállapodások megkötésével, támogató nyilatkozatok 
kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint a munkaerő-piaci programok 

támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásában. 
6. Ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint 

kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel. 
 

3.4.3. A Munkaerő-piaci Osztály képzésekkel kapcsolatos feladatai tekintetében 

 

1. Az irányadó jogszabályok, illetve normatív utasítások figyelembevételével szakmailag koordinálja 
és segíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai valamennyi (ajánlott, elfogadott, 
munkaviszony megőrzését elősegítő) munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét. 
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2. Összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti a képzési 
tervet. 

3. Elkészíti a képzési ajánlattételi felhívást, ellátja az ajánlattételi eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
feladatokat, értékeli és döntésre előkészíti a képzési ajánlatokat, majd a döntést követően arról 
értesíti az ajánlattevőket. 

4. Nyilvánosságra hozza és folyamatosan aktualizálja a képzési jegyzéket. A képzési programok 
megvalósítása érdekében kapcsolatot tart a képzési jegyzéken szereplő képzéseket megvalósító 
képző intézményekkel. 

5. Figyelemmel kíséri a képzési programok lebonyolítását, és ha a megállapodásban foglalt 
kötelezettség teljesítése sérül, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, illetve 
intézkedési javaslatot tesz. 

6. A tanfolyamok indítása előtt gondoskodik a képző intézményekkel kötendő megállapodások 
elkészítéséről. 

7. Gondoskodik a számítógépes információs rendszer naprakész vezetéséről az irányítása alatt 
zajló tanfolyamok vonatkozásában. 

8. A tanfolyamok időtartama alatt ellenőrző látogatást végez, melyről minden esetben – a tapasztalt 

hiányosságok függvényében – feljegyzést készít, indokolt esetben az ellenőrzésbe bevonja a 
Közfoglalkoztatási Osztály munkaerő-piaci ellenőreit is. 

9. A képzési program befejezését követően ellenőrzi, hogy a képző a megállapodásban foglalt 
valamennyi kötelezettségét teljesítette-e, adatszolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul 
eleget tett-e. Ezek teljesítése esetén engedélyezi a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 
számára az utolsó költségrészlet kifizetését. 

10. Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai 
feladatkörébe tartozó tájékoztatás kéréseket. 

11. Biztosítja az Osztály működési területét érintő adat- és információáramlást a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályai és a társosztályok felé. 
12. Fogadja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által felterjesztett elfogadott képzések iránti 

kérelmeket. 
13. A tárgykörben médianyilatkozatokat realizál vezetői döntés alapján, a belső szabályozók által 

meghatározott rend szerint.  
14. Figyelemmel kíséri a keretgazdálkodást, a kötelezettségvállalásokat, a lekötöttséget, szükség 

esetén keretmódosítást kezdeményez. Összeállítja a képzési eszköz vonatkozásában a havi 
előirányzat-felhasználási tervet. 

15. Ellenőrzi a járási hivatalok foglalkoztatási osztályairól beérkező tanfolyami számlákat. 
16. Nyilvántartja a képzéshez kapcsolódó szigorú számadású utazási igazolásokat. 
17. A Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya megkeresésére 

adatokat szolgáltat a képzésben részt vett munkanélküliekről. 
18. Igény szerint a képző intézmények részére nyilatkozatot, igazolást, referenciát ad ki. 

 

3.4.4. A Munkaerő-piaci Osztály a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokkal kapcsolatos 
feladatai tekintetében 

 

1. Koordinálja a munkaerő-piaci szolgáltatások saját hatáskörben történő ellátásával, valamint 
vásárlásával / térítésmentes szolgáltatást nyújtó szervezetek támogatásával kapcsolatos 
feladatokat. 

2. Előzetesen felméri és egyezteti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival a különböző 
szolgáltatások iránti igényeket. 
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3. Előkészíti a pályázati dokumentációt, lebonyolítja a pályáztatást. 
4. Előkészíti a hatósági szerződéskötést. 
5. Koordinálja a hatósági szerződésben foglalt szolgáltatások járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályaira történő kihelyezését. 
6. Figyelemmel kíséri a szolgáltatások szerződéses – szakmai jellegű – kötelezettségei 

megvalósulását. Ellátja a támogatott szolgáltatások szakmai teljesítés igazolási feladatait. 
7. Gondoskodik a szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, ellátja a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályai humán szolgáltatások (munka-, pálya-, álláskeresési tanácsadás, FIT 
pontok, Álláskereső Klubok) szakmai koordinálását, valamint szervezi és bonyolítja azokat a 
szolgáltatásokat, amelyeket a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai belső munkaerő-piaci 

szolgáltatás keretében nem látnak el. 
8. Együttműködik a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal 

kapcsolatos szakmai anyagok kidolgozásában, módszertani útmutatásokat készít a 
szolgáltatások színvonalának egységesítése, növelése érdekében. Támogatja a munkatársak 
szolgáltatási tevékenységét szakmai napok, konzultációk tartásával. 

9. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai pályaválasztási tevékenységét, ennek 
keretében a pályaválasztási kiállítások megszervezését.  

10. Koordinálja egyéb foglalkoztatással kapcsolatos rendezvények szervezését. 
 

3.4.5. A Munkaerő-piaci Osztály egyéb koordinációs feladatai tekintetében 

 

1. Elkészíti a kiadványokat, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait, részt vesz az 
engedélyeztető eljárásban. 

2. Szervezi a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály rendezvényeit. 
3. Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, részére sajtóanyagot készít a szakmai 

osztályok által készített részanyagok alapján. 
4. Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak tevékenységét, ellátja a nagyvállalati 

kapcsolattartói feladatkört. 
 

3.5. Az Alapkezelő Osztály feladatköre 

 

3.5.1. Az Alapkezelő Osztály osztályvezetőjének szakmai tevékenységhez kapcsolódó 
feladatköre 

 

1. Irányítja és szervezi az Alapkezelő Osztály munkáját, ezen belül gondoskodik a GFA-hoz 

kapcsolódó pénzügyi, számviteli feladatok ellátásáról. 
2. Szervezi és irányítja a területi GFA-ból – beleértve a GFA-ból előfinanszírozott Európai Uniós 

programok célcsoporti támogatásait is – folyósított ellátások, képzési és foglalkoztatási 
támogatások kifizetéséhez kapcsolódó feladatait. 

3. Az Alapkezelő Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben közreműködik a szervezet belső 
szabályzatainak elkészítésében. 

4. A feladatkörébe tartozó ügyekben közreműködik a szakmai irányító szervek számára készítendő 
előterjesztések elkészítésében, a beérkezett előterjesztések véleményezésében. 
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3.5.2. Az Alapkezelő Osztály pénzügyi koordinációs feladatai tekintetében 

 

1. Koordinálja a területi GFA alaprészek lekötöttségének, valamint a kötelezettségvállalásoknak a 
Foglalkoztatáspolitikai eszközök működését támogató Pénzügyi Információs Rendszerben  
(a továbbiakban: FPIR) vezetett nyilvántartását, az egyes támogatási eszközökhöz kapcsolódó 
analitikus nyilvántartások listázási, egyeztetési feladatait. 

2. Koordinálja a GFA leltározási tevékenységét, az IR-ben, illetve FPIR-ben nyilvántartott 
kötelezettségek, követelések zárásával, nyitásával kapcsolatos feladatokat. 

 

3.5.3. Az Alapkezelő Osztály pénzügyi, számviteli területen végzett feladatai tekintetében 

 

1. Iránymutatást ad a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai részére a területi GFA 

működtetésével kapcsolatos pénzügyszakmai munkához. 
2. Vezeti a területi GFA-ból finanszírozott hazai és európai uniós támogatásokhoz, ellátásokhoz 

kapcsolódó visszakövetelő határozatokról, követelésekről a nyilvántartást az FPIR 
követeléskezelő moduljában. Intézkedik a beszedési megbízás benyújtásáról, bankgarancia 
érvényesítéséről. A behajthatatlan követeléseket kivezeti a nyilvántartásokból, főkönyvi 
könyvelésből. 

3. Beazonosítja és nyilvántartja a területi GFA bevételeit, a befizetéseket az FPIR követelés 
moduljába felvezeti. 

4. Elkészíti a területi GFA időközi mérlegjelentéseit, az éves beszámolóhoz szükséges 
adatszolgáltatást a szakmai irányító szerv által meghatározott formában és az általa megadott 
határidőre, biztosítva azok tartalmi és számszaki helyességét. Elkészíti az Időközi Költségvetési 
Jelentést, illetve VIR adatszolgáltatást.  

5. Összeállítja és ellenőrzi a területi GFA valamennyi alaprészével kapcsolatos leltárát. 
6. Ellátja, illetve felügyeli a területi GFA-t érintő jogszabályban előírt kötelezettségvállalásokkal, 

pénzügyi ellenjegyzéssel, a kifizetések teljesítésigazolásával, érvényesítésével, 
utalványozásával kapcsolatos feladatokat és jogköröket. 

7. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főosztály osztályainak teljesítésigazolt, utalásra előkészített feladásai alapján gondoskodik a 
támogatások, költségelszámolások utalványrendeleteinek elkészítéséről, utalás előkészítéséről, 
valamint a pénzügyi teljesítésről a MÁK-on keresztül. 

8. Gondoskodik a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, illetve a Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály osztályai által teljesítésigazolt, valamint közvetlenül az Alapkezelő 
Osztályra érkező számlák pénzügyi rendezéséről. 

9. Elvégzi a munkahelyvédelmi bértámogatás számfejtésével és utalásával, illetve a K+F 

bértámogatás és az ágazati bértámogatás kifizetésével kapcsolatos feladatokat. 

10. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által az az érintett szakmai rendszerben (IR/FPIR) 
teljesítésigazolt, utalásra előkészített álláskeresési ellátás, keresetpótló juttatás és kereset 
kiegészítés tételeket, valamint a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók támogatását 
összesíti, elvégzi a számfejtést, majd gondoskodik az ellátások postán keresztül történő 
kifizetéséről, illetve átutalásáról, valamint a támogatások átutalásáról. 

11. Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal kapcsolatos ügyeket, 
kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak megszüntetését. A szükséges 
dokumentumok beérkezését követően utalásra előkészíti a számfejtett, de a számlán maradt 
tételeket (tartásdíj, hagyaték). 
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12. Gondoskodik a területi GFA-t érintő pénzügyi teljesítések FPIR rendszerben történő 
visszaírásáról. 

13. Közreműködik a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások elkészítésében, a 

visszakövetelő határozat alapján visszafizetett jogalap nélküli ellátásról módosított igazolást 
készít. Gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári utalásról; 
elkészíti a társadalombiztosítási-, adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, 
adatszolgáltatásokat, bevallásokat, folyamatosan egyeztet a NAV-val. 

14. A GFA kezelője által kialakított számlarend alapján az FPIR főkönyv modulban elvégzi a területi 
GFA gazdasági eseményeit érintően a főkönyvi könyveléssel kapcsolatos feladatokat. 

15. Analitikus nyilvántartásokat készít a területi GFA kifizetéseiről, bevételeiről, követeléseiről, 
kötelezettségvállalásairól az FPIR egyes moduljaiban.  

16. Rendszeresen elvégzi a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyeztetését. 
17. Összeállítja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály osztályaitól és a járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályaitól kapott információk segítségével, illetve a kötelezettség 
nyilvántartás alapján az Alap havi pénzigénylését és havi előirányzat-felhasználási tervét, 
biztosítja a zavartalan pénzellátást. 

18. A rehabilitációs feladatok felügyeletet ellátó miniszternek a szakmai irányítása mellett 2011. 
január 1. napja előtt a jogelőd Munkaügyi Központ által a GFA rehabilitációs alaprésze terhére 
megállapított és folyósított támogatásokkal összefüggésben ellátja az alaprész terhére 
megállapított és folyósított támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat. 

19. Biztosítja a felügyeleti szerv és az ellenőrző szervek számára a gyors és pontos 
adatszolgáltatást. 

20. Részt vesz a GFA tervezési, értékelési feladatainak ellátásában. 
21. FPIR rendszer működésének szakmai irányítása. 
22. Ellátja – az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások kivételével – a területi GFA 

kereteivel kapcsolatos nyilvántartási feladatokat, átvezeti az év közbeni módosításokat, a 
szakmai osztályok javaslatai alapján gondoskodik a szervezeti egységek jogcímenkénti 
kereteinek leosztásáról, aktualizálásáról az FPIR keretkezelő moduljában. 

23. Kapcsolatot tart a MÁK területi szervével. Elvégzi a területi GFA kiadásai, bevételei, követelései 
és kötelezettségvállalásai tekintetében az ÁHT-T és az egységes rovat azonosító kódok (ERA) 
szerinti nyilvántartások vezetését, ellenőrzését, szükség szerinti kódhelyesbítését. 

24. Költségvetési felügyelő (főfelügyelő) kirendelése esetén koordinálja és működteti az értékhatárt 
meghaladó, a területi GFA-ból nyújtott támogatások kötelezettségvállalásait megelőző 
költségvetési felügyelői engedélyeztetés folyamatát. 

25. Ellátja a nettó finanszírozási körbe tartozó helyi önkormányzatok közfoglalkoztatási előlegeivel, 
támogatásaival kapcsolatos adatszolgáltatási, utalási feladatokat. 

26. Határidőre elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó adatszolgáltatásokat és jelentéseket. 
 

3.5.4. Az Alapkezelő Osztály pénzügyi tevékenységével kapcsolatos egyéb feladatai tekintetében 

 

1. A társadalombiztosítási- és adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, 
adatszolgáltatásokat, bevallásokat továbbítja az ügyfélkapun keresztül. 

2. Más szervtől, vagy személytől érkező megkeresésekhez kapcsolódó adatszolgáltatást készít. 
3. Ellátja a többségi külföldi tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó megyei szintű 

adatszolgáltatási feladatokat. 
4. Uniós programokkal kapcsolatos feladatokat lát el. 
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3.5.5. Az Alapkezelő Osztály pénzügyekkel kapcsolatos kodifikációs feladatai tekintetében 

 

1. Kidolgozza a területi GFA kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatát, jogszabályi 
változás, továbbá igény esetén gondoskodik a szabályzat módosításáról, végrehajtja annak 
rendelkezéseit. 

2. Elkészíti a GFA előirányzat-felhasználási tervéhez készítendő adatszolgáltatás rendjéről szóló 
tájékoztatást. 

3. Összeállítja a területi GFA teljesítésigazolás készítésének ütemezéséről szóló tájékoztatást. 
 

3.5.6. Az Alapkezelő Osztály jogi, koordinációs feladatai tekintetében 

 

1. Összehangolja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályon folyó jogi 
tevékenységet és a jogászok szakmai munkáját. 

2. Elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a 
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályon és a járási hivatalok foglalkoztatási 
osztályainál. 

3. Állást foglal a társosztályok, járási hivatalok foglalkoztatási osztályai részéről felmerülő 
jogalkalmazási problémákban, szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását. 

4. Összehangolja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály részére megküldött 
jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos véleményeket.  

5. Kezeli és nyilvántartja a szakmai irányítást végző hatóságok által a Foglalkoztatási, Munkaügyi 
és Munkavédelmi Főosztályra megküldött eljárásrendeket, a kormánymegbízotti utasításokat és 
a főosztályvezető által kiadott vezetői utasításokat. Módszertani segítséget nyújt a Főosztály és 
a járási hivatalok állami foglalkoztatási szervi feladatokat ellátó szervezeti egységeinek az 
eljárásrendek, módszertani útmutatók alkalmazásához. 

6. Összehangolja, segíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai feladatkörébe tartozó 
foglalkoztatáspolitika passzív eszközeihez (ide értve az álláskeresők nyilvántartásba vételéhez, 
az álláskeresési ellátások megállapításához, megszüntetéséhez, visszaköveteléséhez) 
kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát. 

7. Ellátja a törvényszékek, végelszámolók által megküldött felszámolás, végelszámolás 
megindításával kapcsolatos feladatokat. 

 

3.5.7. Az Alapkezelő Osztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

 

1. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályon hozott döntések ellen benyújtott 
kereset esetén védiratot készít és azt a keresettel együtt felterjeszti a közigazgatási per 
lefolytatására illetékes bíróságra. 

2. Elbírálja a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt 
kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges 
munkavállalási engedély iránti kérelmeket. 

3. Ellátja az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott 
tartózkodási engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásával kapcsolatos 
feladatokat. 

4. Befogadja a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 
engedélyezésével összefüggésben a foglalkoztató által benyújtott munkaerőigényeket. 
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5. Ellátja a rendbírsággal kapcsolatos feladatokat, ha a rendbírságot megalapozó mulasztás olyan 
kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint az állami foglalkoztatási szerv 
hatáskörében eljáró Kormányhivatalnak kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, 
amelynek elbírálása az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Kormányhivatal 
hatáskörébe tartozik. 

6. Ellátja a magán-munkaközvetítők és munkaerő kölcsönzők nyilvántartásba vételével és a 
nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

7. Az ITM-nek a magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos – előírás szerinti – statisztikai adatszolgáltatást és elemzést készít, valamint – igény 
szerint – adatot szolgáltat a minisztériumnak, helyi vezetésnek. 

8. Ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, illetve a Magyarországon 
engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatása bejelentésének nyilvántartásával és a bejelentés igazolásával kapcsolatos 
feladatokat. 

9. Ellátja a járási hivatalok állami foglalkoztatási szervi feladatokat ellátó szervezeti egységeinek 
döntéseivel kapcsolatos felügyeleti szervi feladatokat. 

10. A járási hivatalok állami foglalkoztatási szervi feladatokat ellátó szervezeti egységei által 
felterjesztett keresetleveleket és kapcsolódó egyéb periratokat (amennyiben felügyeleti eljárás 
lefolyatására nem lát okot) továbbítja a közigazgatási per lefolytatására illetékes bíróságra. 

11. Előkészíti az álláskeresési ellátásokkal és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal 
kapcsolatban a főosztályvezető feladatkörébe delegált méltányossági jogkör gyakorlásával 
összefüggő döntéseket. 
 

3.5.8. Az Alapkezelő Osztály egyéb jogi feladatai tekintetében 

 

1. Közreműködik a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában. 
2. Közreműködik a foglalkoztatási támogatásokhoz kapcsolódó jelzálog-szerződésekhez 

kapcsolódó ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatok ellátásában. 
3. Ellenjegyzi a szerződéseket, beadványokat. 
4. Ellátja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály által nyújtott támogatások 

visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, intézkedik a jogerős döntések közigazgatási 
végrehajtásáról, ellátja a jogi képviseletet igénylő feladatokat a vonatkozó jogszabályok és 
vezetői utasításban foglaltak szerint. 

5. A Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap követelései érvényesítése körében – amennyiben a 

követelés más módon nem térül meg – intézkedik a fizetési meghagyások kibocsátásáról, a 
követelés polgári peres úton történő érvényesítéséről, illetve gondoskodik a végrehajtási lap 
kibocsátása iránti és a végrehajtási eljárás során szükséges egyéb intézkedések megtételéről. 

6. Eljár a feladatkörébe tartozó ügyekben a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Jogi- és 
Perképviseleti Osztályával együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban. 

7. Munkajogi és foglalkoztatás-jogi tanácsadást lát el. 
8. Felkérés esetén véleményezi a Főosztály feladatkörébe utalt feladatokkal összefüggő 

jogszabályok tervezetét, közreműködik a foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásának 
elősegítését szolgáló központi eljárásrendek, módszertani útmutatók, kormánymegbízotti 
utasítások jogi véleményezésében, szükség esetén kezdeményezi azok módosítását. 

9. Felkérés esetén jogi szempontból véleményezi a felügyeleti szervektől, illetve a Kormányhivatal 
más szervezeti egységétől érkező szabályzatokat, módszertani útmutatókat. 
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10. Jogi szempontból véleményezi az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 
Kormányhivatal által kiírásra kerülő pályázati felhívások tervezetét. 

 

3.5.9. Az Alapkezelő Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

 

1. Ellátja az iratkezeléssel összefüggő koordinációs feladatokat, valamint felelős az iratok 
selejtezéséért. 

2. Irányítja és koordinálja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét. 

3. Ellátja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetőjének titkársági 
feladatait. 

4. A Főosztály és az épület üzemeltetésével kapcsolatos funkcionális feladatok koordinációja 
érdekében folyamatos kapcsolatot tart a Kormányhivatal funkcionális feladatokat ellátó 
főosztályaival. 

5. Ellátja a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetőjének delegált 
munkáltatói jogosítványai gyakorlásából adódó, a vezető által meghatározott feladatokat. 

6. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály szervezeti egységeivel 
együttműködve elvégzi az internetes és intranetes honlapon megjelenő tájékoztató és egyéb 
anyagok folyamatos aktualizálását. 

 

3.5.10. Az Alapkezelő Osztály programokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

 

Ellátja a GINOP 5.3.10. program és a GINOP 5.3.16. program programtervezéssel, 
programmegvalósítással kapcsolatos pénzügyi feladatait. 

 

3.6. A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály feladatköre 

 

3.6.1. A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály a munkaügyi hatósági tevékenysége tekintetében 

 

Ellátja a foglalkoztatás-felügyeleti (munkaügyi) hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási 
feladatok ellátásában eljáró Kormányhivatal jogszabályokban és SzMSz-ben foglalt feladat- és 
hatásköreit, így különösen: 
1. Az általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti (munkaügyi) hatóság foglalkoztatás-felügyeleti 

(munkaügyi) ellenőrzés alapján a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a 
jogszabályokban meghatározott intézkedési és felelősségre vonási tevékenységet végez; 

2. Adatot szolgáltat és beszámolót készít a Kormányhivatal és a szakmai irányító szerv részére 
(havi, negyedéves, éves, az országos vizsgálatokról eseti) az osztály foglalkoztatás-felügyeleti 
(munkaügyi) hatósági tevékenységéről; 

3. Országos rendszerben rögzíti a munkaügyi bírságokat, az eljárási bírságokat, a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéseket, hatósági intézkedéseket, a FEIR rendszerben 

kezeli a hatósági munkára vonatkozó adatokat; 
4. Együttműködik a munkaügy irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel rendelkező más 

államigazgatási szervekkel feladataik ellátása során; 
5. Végrehajtja a szakmai irányító szerv által meghirdetett cél- és akcióvizsgálatokat; 
6. Az ellenőrzési jogkör gyakorlása érdekében a szakmai irányító szerv által meghirdetett 

ellenőrzési terv figyelembevételével javaslatot tesz a vezetőnek a szervezeti egység éves 
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ellenőrzési tervére, a komplex-, illetve a célellenőrzés alá vont szakágazatok, munkáltatók, 
valamint a vizsgálatok tárgyköre, az ellenőrzések teljesítésének szempontja vonatkozásában; 

7. A munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító 
tevékenységet lát el. 

 

3.6.2. A Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály a munkavédelmi hatósági tevékenysége 
tekintetében 

 

Ellátja a munkavédelmi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátásában 
eljáró Kormányhivatal jogszabályokban és SzMSz-ben foglalt feladat- és hatásköreit, így különösen: 
1. Az általános hatáskörű munkavédelmi hatóság munkavédelmi ellenőrzés alapján a feltárt 

hiányosságok megszüntetése érdekében a jogszabályokban meghatározott intézkedési és 
felelősségre vonási tevékenységet végez; 

2. Adatot szolgáltat és beszámolót készít a Kormányhivatal és a szakmai irányító szerv részére 
(havi, negyedéves, éves, az országos vizsgálatokról eseti) az osztály munkavédelmi hatósági 
tevékenységéről; 

3. Országos rendszerben rögzíti a munkavédelmi bírságokat, a közigazgatási bírságokat, az 
eljárási bírságokat, befizetésre kötelezéseket, hatósági intézkedéseket, a FEIR rendszerben 

kezeli a hatósági munkára vonatkozó adatokat, vezeti a jogszabályokban előírt egyéb 
nyilvántartásokat; 

4. Együttműködik a munkavédelem irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel rendelkező 
más államigazgatási szervekkel feladataik ellátása során; 

5. Végrehajtja a szakmai irányító szerv által meghirdetett cél- és akcióvizsgálatokat; 
6. Az ellenőrzési jogkör gyakorlása érdekében a szakmai irányító szerv által meghirdetett 

ellenőrzési terv figyelembevételével javaslatot tesz a vezetőnek a szervezeti egység éves 
ellenőrzési tervére, a komplex-, illetve a célellenőrzés alá vont szakágazatok, munkáltatók, 
valamint a vizsgálatok tárgyköre, az ellenőrzések teljesítésének szempontja vonatkozásában 

7. Tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi 
képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket. 

 

4. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály kormánytisztviselőinek, 
munkavállalóinak feladatköre 

 

4.1. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály kormánytisztviselőinek 
feladatköre 

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Kormányhivatal feladat- és hatáskörében 
hivatalból, vagy kérelemre indult ügyek elintézéséért felelős szervezeti egységet a Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetője, távolléte esetén a kijelölt osztályvezető 
határozza meg. A szervezeti egységre szignált ügyirat elintézéséért felelős ügyintézőt az 
osztályvezető jelöli ki. 

 

Az ügyintézésért felelős kormánytisztviselő a hatósági eljárás során az alábbi szempontrendszer 
figyelembevételével jár el: 

- áttanulmányozza az ügyre vonatkozó ügyiratokat és más információkat tartalmazó anyagokat, 
szükség szerint intézkedik az ügyet érintő iratok pótlólagos összegyűjtésére és átmeneti 
csatolására, illetve különböző ügyiratok végleges szerelésére, 

- amennyiben az ügyben más hivatali belső szervezeti egység, vagy szakmai irányító szerv 
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más közigazgatási szerv álláspontjának bekérése szükséges, erről indokolt esetben felettesét 
külön tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi, 

- az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 
megállapodásról, egyeztetésről szükség szerint jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy feljegyzést 
készít és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – 

indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az előadói ívre, vagy az ügyet kísérő lapra külön 
feljegyzi, 

- a tényállás tisztázását követően elkészíti a döntés és egyéb irat tervezetét, 
- az ügyiratot továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz, 
- az iratra feljegyzi a kezelői és a kiadói utasításokat, az irattári tételszámot, 
- köteles gondoskodni a kiadmányok postázásra történő előkészítéséről, 
- köteles gondoskodni az elintézett irat irattárba helyezéséről. 

 

Az ügy intézésére kijelölt kormánytisztviselő köteles a vezető utasítása szerint eljárni. Amennyiben a 

kormánytisztviselő az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet, köteles azt a 
közvetlen felettesének szóban megindokolni, ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az 
ügyiratra, vagy az ügyiratot kísérő lapra rávezetni. Az ügyiratban feltüntetett ellenvéleményét a 
szolgálati felettese útján, vagy annak előzetes értesítésével felső szintű vezetők elé terjesztheti. Az 
ügyet intéző ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás végrehajtását.  
 

Az ügy elintézéséért felelős személy az érkezett irat átvételét követő napon köteles az iratot 

megvizsgálni, és az érdemi döntéshez szükséges közbenső eljárási cselekmények foganatosításáról 
– a jogszabályi határidők betartásával – intézkedni. 
 

A szignáló a beérkezett iratokon az ügyintéző kijelölése mellett további, az ügy elintézésével 
kapcsolatos külön utasításokat is közölhet. Ezeket a szignálás idejének megjelölésével feljegyzi az 
iratra és aláírja.  
 

Az ügyintéző feladatai ellátása során felelős a határidők oly módon történő betartásáért, hogy a 
jogszabályban, vagy a külön rendelkezés szerinti elintézési határidőn belül az ügy lezárásra kerüljön. 
Az ügyintézés akkor tekinthető lezártnak, ha a keletkező ügyek ellátása során, az eközben felmerülő 
tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok befejeződtek, és 
a keletkezett érdemi döntést tartalmazó ügyirat kiadmányozása és postázása megtörtént. 
 

Amennyiben az ügy jellege megengedi, az távbeszélőn, illetve személyes tájékoztatással is 
elintézhető. Távbeszélőn, vagy személyes tájékoztatás esetén az iratra e tényt rá kell vezetni, és az 
ügy elintézőjének alá kell írni.  
 

Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről történő 
másolat készítését, az ügyfél, illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja, és gondoskodik a másolat elkészítésért fizetendő illeték 
megfizettetéséről. A betekintés, vagy másolat készítése esetén az ügyiraton fel kell jegyezni a 
betekintés időpontját, illetve a másolatok példányszámát. 
 

Iratot munkahelyről kivinni munkaköri feladat ellátásához a szervezeti egység vezetőjének engedélye 
mellett lehet. 
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Az egymást helyettesítő ügyintézők a távollét ideje alatt a folyamatban lévő és intézkedést igénylő 
ügyiratokat kötelesek egymásnak iratjegyzéken átadni, a szükséges információkkal a helyettesítő 
személyt ellátni. Az iratok átadás-átvételét igazoló iratjegyzéket az átadó ügyintéző köteles az 

osztályvezetőjének bemutatni. 
 

4.2. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály titkársági, igazgatási és 
iratkezelési feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

Gondoskodik az elektronikusan érkezett iratok IMAP iratkezelő programból történő letöltéséről és 
szignálásra történő továbbításáról (elektronikus formában is). 
 

A szignált iratot az ügyiratkezelő az ügyintéző részére – elintézés céljából – iktatószám, tárgy és az 
átvétel időpontjának feltüntetésével adja át még az iktatás napján. 

 

Az ügyiratok kezelési rendjét külön szabályzat tartalmazza. 
 

Közvetlenül a Főosztályon történő iratbenyújtás (személyesen, e-mailen) esetén gondoskodik annak 
érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és iktatásáról, esetleges személyre szóló 
továbbításáról.  

 

Feladatát képezi továbbá: az irattárazásra leadott iratok rendszerezése, átvizsgálása, kivezetése az 
iktatókönyvből, illetve iktató-programból. Az iratok selejtezésre előkészítése az iratkezelési szabályzat 
alapján. A selejtezési jegyzőkönyv szerint az ügyiratok iktatókönyvből és iktató-programból való 
kivezetése.  

 

Gondoskodik továbbá az iktató-program állandó karbantartásáról, aktualizálásáról, éves zárás és 
nyitás elvégzéséről. 

 

4.3. Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály munkavállalóinak feladatai 
 

Gondoskodnak a rájuk bízott gépjárművek működőképes, biztonságos és tiszta állapotban történő 
rendelkezésre állásáról. 

 

A gépkocsi futásával kapcsolatos elszámolásokat az utasításoknak megfelelő időpontban elvégzik, 
gondoskodnak a menetlevelek naprakész vezetéséről és leadásáról. 

 

Figyelemmel kísérik a rendes munkaidőn túl elrendelt rendkívüli munkavégzés engedélyezett havi 
óraszámát a mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasításban meghatározottak alapján. 

 

5. Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály kormánytisztviselőinek, 
munkavállalóinak helyettesítési rendje: 

 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály főosztályvezetőjét távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén az adott osztályvezető helyettesíti az adott osztály feladatkörébe tartozó 
ügyek tekintetében. A főosztályvezető és az adott osztály vezetőjének együttes távolléte, illetve 
akadályoztatása esetén az adott osztály kijelölt ügyintézője helyettesíti őket az adott osztály 
feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében. 
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A Főosztály ügyintézőjét, munkavállalóját az osztályvezetője által kijelölt ügyintéző, munkavállaló 
helyettesíti.  
 

A hatósági ellenőrzést végző kormánytisztviselőt akadályoztatása esetén másik hatósági ellenőrzést 
végző kormánytisztviselő, egyéb kormánytisztviselőt, vagy egyéb foglalkoztatottat másik – azonos 

munkakörben foglalkoztatott – kormánytisztviselő, vagy egyéb foglalkoztatott helyettesíti.  
 

A helyettesítés rendjét az egyes feladatleírások, munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

6. A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály ügyfélfogadási rendje: 
 

Az Ügyfélfogadás helye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. 
Hétfőtől – csütörtökig: 8:30 órától -12:00 óráig és 13:00 órától – 15:30 óráig 

Pénteken:   8:30 órától -12:30 óráig tart. 
 

A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály azon kormánytisztviselőinek a 
munkarendje, akiknek munkavégzési helye a járási hivatalok foglalkoztatási osztálya, az adott járási 
hivatal foglalkoztatási osztályának munkarendjéhez igazodik. 
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II. 16. melléklet  
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztályának Ügyrendje 

 

 

1. Hatósági Főosztály felépítése, működése 

 

1.1. A Főosztály szervezeti egységei 
 

1.1.1. Hatósági és Oktatási Osztály 

1.1.2. Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály 

 

- Közösségi Foglalkoztató 

 

- Áldozatsegítő-, Jogi Segítségnyújtó és Családi Csődvédelmi Szolgálat 
 

1.1.3. Szociális és Gyámügyi Osztály 

1.1.4. Törvényességi Felügyeleti Osztály 

1.1.5. Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

1.2. A Főosztály élén főosztályvezető áll, az osztályokat osztályvezetők vezetik. A Főosztály által 
ellátott feladatok vonatkozásában a Kormányhivatal illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyére terjed ki.  

 

1.3. A Hatósági Főosztály működése 

 

A Hatósági Főosztály feladataira és működésére Magyarország Alaptörvényében, az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.), a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Kit.), a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.), a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.), a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletben, a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.)  
Korm. rendeletben, az egyes ágazatok vonatkozásában irányadó anyagi- és eljárásjogi jogszabályokban, 
valamint az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
meghatározott rendelkezések az irányadóak. 

 

A főosztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve 
szükség szerint értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Hatósági Főosztály valamennyi vagy 

érintett osztályának kormánytisztviselője. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint az 
osztály vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztály vezetésével megbízott vezető és 
az osztály valamennyi kormánytisztviselője. 
 

 



 

 

187 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

A szabadság engedélyezése a Hatósági Főosztályon foglalkoztatottak tekintetében a főosztályvezető 
feladata. 

 

A főosztályvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait az azt létrehozó vezető jelöli ki. 

 

2. A Hatósági Főosztály feladatköre 

 

a) A Kormányhivatal munkatervében és ellenőrzési tervében foglalt feladatok ellátása; 
b) a Főosztály feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügy intézésében való közreműködés; 
c) a hatósági és ágazati statisztikák összeállítása, feldolgozása és elemzése, a jogalkalmazói 

tevékenység tapasztalatainak értékelése; 
d) a kormánymegbízott és szakmai irányító szervek által kért, a Főosztály tevékenységét érintő 

beszámolók, jelentések elkészítése; 

e) jogszabálytervezetek véleményezése, jogszabály-módosítási javaslatok kezdeményezése és arról 
az illetékes miniszter – a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő – tájékoztatásának 
előkészítése; 

f) közreműködés a Kormányhivatal honlapjára kerülő szakmai anyagok összeállításában. 
 

A Hatósági Főosztály a szakmai feladatköröket a Főosztály keretében működő osztályok útján látja el 
az 3. pontban szabályozottak szerint. 

 

3. A Hatósági Főosztály feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása (munkafolyamatok 

leírása) 
 

3.1. A Hatósági és Oktatási Osztály feladatköre 

 

3.1.1.Hatósági feladatkörök 

3.1.1.1. Koordinációs feladatok: 
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján meghatározott 
kiemelt ügyek koordinációjának kapcsán a kormánymegbízott feladat- és hatáskörébe 
tartozó intézkedések előkészítése; 

b) szakmai segítségnyújtás a járási hivatalok vezetői, illetve a jegyzők kérésére a 
feladatkörébe tartozó kérdésekben, közreműködés a járási hivatalok és jegyzők egységes 
hatósági jogalkalmazó tevékenységének megteremtése érdekében értekezletek, szakmai 
napok megszervezésében; 

c) az osztály feladatkörét érintően beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 
segédletek elkészítése; 
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3.1.1.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 

a) Az osztály feladatkörébe utalt első- és másodfokú hatósági döntések és felügyeleti 
intézkedések előkészítése, így különösen a kisajátítási, a bányaszolgalmi jog alapítási, az 
útlejegyzéssel, a korlátozási kártalanítással, az anyakönyvi, a külföldiek 
ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos, az adó-, az ipari-, a közlekedési-, a 

kereskedelmi igazgatási ügyekben, a személyiadat- és lakcímnyilvántartási, továbbá a 

birtokvédelmi, az állattartási, a jegyző által kiállított adó-és értékbizonyítvánnyal és a 
talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyekben, a vízgazdálkodási ügykörben a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott  vízgazdálkodási ügykörrel 
kapcsolatos ügyekben, a hadigondozottak állami támogatásával, a ”Sikeres 
Magyarországért Panel Plusz” hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó 
támogatással, az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak 

kárenyhítésével kapcsolatos ügyekben, a fakivágással, valamint a temetkezési 
szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben; 

b) az osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben érkező kizárási ok bejelentések 
elbírálása, illetékességi vita, vagy hatóság mulasztása miatt eljáró szerv kijelölése; 

c) az anyakönyvvezetők tevékenysége feletti felügyelet gyakorlásából eredő feladatok 
ellátása; 

d) a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó magyar igazolvány és magyar hozzátartozói 
igazolvány kézbesítésében közreműködés, a magyar igazolványhoz és magyar 
hozzátartozói igazolványhoz kapcsolódó pótfüzet kiadása, bevonása, cseréje, a pótfüzetbe 
való bejegyzés teljesítése; 

e) a Főosztály éves ellenőrzési tervében foglaltak szerinti ellenőrzések lefolytatása; 
f) az IMI-rendszer működésével összefüggő feladatok ellátása; 
g) közreműködés a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztályával együttműködve a bíróságok és 
más hatóságok előtti eljárásokban; 

h) az osztály által hozott döntések ellen kezdeményezett bírósági felülvizsgálat esetén 
megvizsgálja, hogy indokolt-e a döntés saját hatáskörben történő felülvizsgálta, s 
amennyiben a döntés jogszabálysértő, akkor haladéktalanul megteszi a szükséges 
intézkedést. Amennyiben a keresettel érintett döntés maradéktalanul megfelel az ügyre 
irányadó anyagi-és eljárási jogszabályi rendelkezéseknek, elkészíti a védiratot és az 
ügyben keletkezett közigazgatási iratanyagot haladéktalanul megküldi a Jogi, 
Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztályának.  

i) az osztály, mint felügyeleti szerv feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében ellátja a 
permegelőzési és perképviseleti feladatokat.  

 

3.1.2. Oktatási feladatkörök 

3.1.2.1. Koordinációs feladatok: 
a) segítségnyújtás a köznevelési intézményeknek és fenntartóiknak a jogszabályok 

alkalmazásához; 
b) az osztály feladatkörét érintően beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 

segédletek elkészítése. 
3.1.2.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 

Azon feladatok ellátása, amelyeket  
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a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és az Nkt. 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet;  

b) az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet;  
c) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat);  
d) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 

e) a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, továbbá 

f) az egyéb vonatkozó jogszabályok a Kormányhivatal hatáskörébe utalnak. 
 

3.1.2.3. Köznevelési feladatok tekintetében különösen: 

a) a köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése;  
b) a köznevelési intézmények működési engedélyének kiadása; 
c) a köznevelési intézmények törvényességi és hatósági ellenőrzése; 
d) köznevelési intézmény kijelölése a vallási közösség részéről érkező egyoldalú nyilatkozat 
alapján, amelyben az egyház vállalja az állami köznevelési feladatokban történő 
közreműködést; 
e) az emelt és középszintű érettségi vizsga teljes körű lebonyolítása; 
f) érettségi vizsgabizottság és a független vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat 
elbírálása; 
g) a települési önkormányzat képviselő-testülete, mint fenntartó által az iskolaszék és a 
diákönkormányzat, szülői szervezet jogainak megsértése miatt – erre irányuló 
kezdeményezés esetén – törvényességi  felügyeleti eljárás lefolytatása; 
h) fegyelmi büntetés alapján új iskola, kollégium kijelölése abban az esetben, ha a szülő 
kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg tanuló elhelyezése; 
i) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben meghatározottak szerint az 
oktatásért felelős miniszter kezdeményezésére a települési önkormányzat felhívása a 
köznevelési feladatainak ellátásával összefüggő törvénysértés megszüntetésére; 

j) tanuló- és gyermekbaleseti jegyzőkönyvek megküldése az Oktatási Hivatal részére;  

k) a működési engedéllyel rendelkező intézmények fenntartói számára a székhely, telephely 
változtatás engedélyezése tanítási évben az Nkt. 84. § (5) bekezdése szerinti esetben; 
l) köznevelés rendszerében kiállított okirat felülhitelesítése külföldi felhasználás céljából a 
jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézmény esetén a területileg illetékes levéltár 
adatszolgáltatása alapján; 

m) köznevelési intézmények részére létezést igazoló okirat kiállítása; 

n) független vizsga megszervezése és lebonyolítása; 

o) osztályozó vizsga megszervezése esetén vizsgabiztos kirendelése;  

p) pedagógiai szakszolgálati tevékenység esetén törvényességi ellenőrzés, valamint a 
szakértői bizottság kezdeményezése alapján a kijelölt intézmény hatósági ellenőrzésének 
lebonyolítása; 

q) a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 44. §-a szerinti eljárás lefolytatása. 
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3.2. Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály feladatköre 

3.2.1. Pártfogó felügyelői feladatkör 

 

3.2.1.1. Feladatai ellátása során különösen 

a) Illetékességi területén együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a büntetés-

végrehajtási intézetekkel, a rendőrséggel, a gyámhatóságokkal és más hatóságokkal, 
továbbá az önkormányzatokkal, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, az oktatási 
intézményekkel, a munkáltatókkal, a társadalmi és egyéb szervezetekkel és az 
állampolgárokkal. 

b) Külön forrás és kapacitás hiányában a feladatmegvalósítás érdekében együttműködik az 
állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és egyéb szervezetekkel. 

c) Részt vesz a szakterületet érintő feladatok megvalósítása érdekében a hazai pályázatok 
előkészítésében és megvalósításában. 

 

3.2.1.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében 

a) Az ügyész, a bíróság elrendelésére pártfogó felügyelői véleményt készít a felnőtt korú és 
fiatalkorú elkövetőkről, továbbá a nyomozóhatóság, bíróság, valamint a gyámhivatal 
megkeresésére környezettanulmányt készít. 

b) Szervezi és ellenőrzi a közérdekű munka büntetés végrehajtását. 
c) Végrehajtja az elkövetők pártfogó felügyeletét: ellenőrzi és segíti a jogszabályokban 

meghatározott, bírósági ítéletben elrendelt, vagy megállapított, illetve az ügyészség által előírt 
magatartási szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését. 

d) A Kormányhivatal erre alkalmas helyiségében (közösségi foglalkoztató) biztosítja a terheltek 
számára a csoportos foglalkozáson való részvétel lehetőségét, utógondozás keretében (az 
intézetekkel együttműködve) csoportos foglalkozást szervez a büntetés-végrehajtási 
intézetekben. 

e) A jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása, a büntetőpolitikai célkitűzések 
végrehajtása érdekében gondoskodik az irodai típusú és a területi munkavégzés 
egyensúlyáról, különösen a környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények 
elkészítése, a helyszíni ellenőrzések lefolytatása területén. 

f) A büntető eljárás során az ügyész, szabálysértési eljárás során a bíróság és rendőrség 
közvetítői eljárásra utaló határozata alapján kitűzi a közvetítői megbeszélés időpontját és 
lefolytatja a közvetítői eljárást, okiratot állít ki a sértett és a terhelt közötti megállapodásról, 
melyet megküld az elrendelő hatóságnak.  

g) Ellenőrzi a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítését, az eljárás befejezését 
követően a közvetítői eljárásról jelentést készít, amelyet megküld az illetékes hatóságnak. 

h) Részt vesz a szakmai irányító által különböző (országos, regionális és helyi) szinteken 
működtetett mediációs mentori rendszerben. 

 

3.2.1.3. Egyéb feladatai tekintetében 

a) Közösségi foglalkoztatókat, továbbá – a székhelyétől eltérő településeken – kihelyezett 

ügyfélszolgálati irodákat működtethet. 
b) Közreműködik a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiai céljaiból eredő feladatok 

ellátásában. 
c) Közreműködik a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti stratégiai program 

céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtásában. 
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d) Vezeti a pártfogó felügyelői tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokat, a pártfogó 
felügyelői tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat, szakmai anyagokat készít elő a 
szakmai irányító szervezeti egységei részére. 

e) Végrehajtja a szakmai irányító egyedi utasításait, kérésre jelentést, illetve beszámolót készít 
a szakmai irányító részére. 

f) Részt vesz a szakmai irányító által szervezett képzéseken, továbbképzéseken. 
g) A szakmai irányító ellenőrzéseinek lebonyolításában közreműködik. 

 

3.2.1.4. Az európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében 

a) Együttműködik a szakmai irányítóval a pártfogó felügyelői tevékenység nemzetközi 
szervezeteivel való kapcsolat fejlesztésében. 

b) Közreműködik a pártfogó felügyelői tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 
előkészítésében, támogatja ezek szakmai megvalósítását. 

 

3.2.2. Igazságügyi feladatköre 

 

3.2.2.1. Koordinációs feladatai tekintetében: 
a) Illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel, a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Ügyvédi Kamarával, a területi közjegyzői kamarával, az önkormányzatokkal, a 
társadalmi és egyéb szervezetekkel, bíróságokkal.  

b) Együttműködik és kapcsolatot tart a rendőrség áldozatvédelmi hálózatával, a nyomozó 
hatósággal, az ügyészséggel, a bírósággal, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, a 
konzuli szolgálattal, a helyi és kisebbségi önkormányzatokkal, az egészségügyi 
intézményekkel, az ifjúságvédelmi szervezetekkel, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, az alap- és 
szakellátást nyújtó szociális szolgáltatókkal és intézményekkel, a közoktatási intézményekkel, 
a polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és az egyházakkal.  

c) Gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, intézmények, hatóságok 
az áldozatokat megillető jogokat megismerjék és érvényesítsék.  

d) Továbbítja a kárenyhítési kérelmet a döntésre jogosult hatósághoz, útmutatást ad a kiegészítő 
adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, beszerzi a kiegészítő adatokat.  

e) Gondoskodik az áldozatsegítő tevékenységről szóló tájékoztatók elkészítéséről, 
hozzáférhetőségéről, a formanyomtatványok hozzáférhetőségéről.  

f) Részt vesz a szakterületet érintő feladatok megvalósítása érdekében hazai pályázatok 
előkészítésében és megvalósításában.  

g) Különös figyelmet fordít a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. 
törvényben (a továbbiakban: Are tv.) és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletekben 

meghatározott adósságrendezési eljárások céljainak elősegítésére. 

3.2.2.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében  

3.2.2.2.1. Jogi segítségnyújtási feladatkörben  
a) Elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, 

nyilvántartó és egyéb hatósági feladatokat.  
b) A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a jogi segítő és a pártfogó ügyvéd 

igénybevételének lehetőségét, határozattal dönt a támogatás engedélyezéséről és annak 
mértékéről, a kérelem elutasításáról, szükség esetén a már megállapított támogatás 
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módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról, a fizetési feltételek módosítása iránt 
benyújtott kérelmekről.  

c) Ellenőrzi a jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat alaki-
formai szempontból, valamint abból a szempontból, hogy a jogi segítő díjazásáról szóló 
11/2004. (III. 30.) IM rendeletben és a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére 
megállapítható díjról és költségekről szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendeletben foglaltak 

figyelembevételével megfelelnek-e a számlával együtt megküldött támogatást engedélyező 
jogerős határozatban, illetve a teljesítési igazolásban, vagy jogerős díjmegállapító 
határozatban foglaltaknak, a jogi szolgáltatást a jogi segítő, illetve a pártfogó ügyvéd a 
határozatban előírt igénybevételi határidőn belül kezdte-e meg, a jogi segítő 
igényérvényesítésére a törvényben meghatározott peren kívüli szolgáltatásnál 6 hónapon 
belül, peres jogi segítségnyújtásnál pedig 30 napon belül került-e sor, illetve a felszámított 
jogi segítői díj, vagy pártfogó ügyvédi díj megfelel-e) a jogszabályokban előírtaknak, a 
kifogásolt számlákat visszaküldi a jogi segítőknek, ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak.  

d) A jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat, a támogatást 
engedélyező jogerős határozatot, továbbá az állam által előlegezett, visszatérítendő 
támogatás engedélyezése esetén a fizetési kötelezettséget megállapító határozatot, illetve 
peres támogatás esetén a pártfogó ügyvédi díjat megállapító jogerős határozatot – a 

jogszabályban meghatározott összesítővel – továbbítja a szakmai irányító gazdasági 
szervezeti egységének.  

e) A visszatérítési kötelezettség nem teljesítése esetén végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy 
egyéb intézkedést tesz a követelés behajtása iránt. Azokban az esetekben, ha a gazdálkodó 
szervezet adós ellen a követelés végrehajtásra történő átadását megelőzően felszámolási 
eljárás indult, vagy az állami adóhatóság a végrehajtási eljárást a felszámolási eljárás miatt 
megszüntette, és erről a végrehajtást kérőt értesítette, haladéktalanul intézkednie kell a 
felszámolónál a hitelezői igény bejelentése, vagy a behajthatatlansági igazolás beszerzése 
iránt.  

f) Peres ügyekben a támogatott fél képviseletére indokolt esetben pártfogó ügyvédet rendel ki, 
dönt a pártfogó ügyvéd felmentéséről.  

g) A pártfogó ügyvéd díjigénye alapján megállapítja a pártfogó ügyvéd díját, a bíróság döntése 
alapján rendelkezik annak viseléséről.  

h) Döntése alapján felülvizsgálhatja, a peres ügyekben a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
felülvizsgálja a támogatás feltételeinek fennállását.  

i) Elbírálja a visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott 
méltányossági kérelmeket.  

j) A polgári eljárásban nyújtott támogatásra vonatkozóan hivatalból kétévente, kérelemre, illetve 
szükségességének felmerülése alapján elvégzi a támogatás feltételei fennállásának 
felülvizsgálatát.  

 

3.2.2.2.2. Áldozatsegítési feladatkörben  
a) Érdemben elbírálja az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet.  
b) A kérelem elbírálásához tisztázza a tényállást meghallgatja az áldozatot, vagy más személyt, 

megkeresheti a támogatás igénybevételének feltételeire vonatkozó adatokat nyilvántartó 
hatóságokat a közölt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében.  

c) A szakmai irányító által kezelt, a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére és az 
azonnali pénzügyi segélyre szolgáló célelőirányzat terhére – a célelőirányzatot kezelő 
szervezet és a Kormányhivatal között létrejött megállapodásban rögzítettek szerint – azonnali 
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pénzügyi segéllyel támogatja az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és 
utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, 
ha a bűncselekmény következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes.  

d) Törvényben meghatározott esetekben kötelezi az áldozatot a pénzben nyújtott támogatás 
visszatérítésére, indokolt kérelemre halasztást, illetve részletfizetést engedélyez, ellenőrzi a 
visszatérítési kötelezettség teljesítését, intézkedik a tartozás összegének behajtása 
érdekében a hatáskörrel rendelkező szervnél.  

e) Támogató hatóságként ellenőrzi a járási hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 
járadékra jogosult tekintetében a járadékra való jogosultságot, a törvényben meghatározott 
megszüntető ok fennállása esetén a járadék megszüntetése iránt előterjesztést készít, 
amelyet a döntő hatósághoz továbbít.  

f) Az áldozat kérelmére segítséget nyújt a formanyomtatvány kitöltéséhez.  
g) Kérelemre igazolja, hogy a kérelmező áldozatsegítési támogatásban részesíthető áldozatnak 

minősül-e. 

 

3.2.2.3. A természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatkörben  

3.2.2.3.1. Családi Csődvédelmi Szolgálatként:  

a) Kérelem beérkezését követően feladata a kérelem és mellékleteinek vizsgálata, ha szükséges 
adategyeztetés, hiánypótlás, továbbá a Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: 
KHR) nyilvántartásba történő adatszolgáltatás és a természetes személyek 
adósságrendezési nyilvántartásába (a továbbiakban: ARE nyilvántartás) tények, adatok, 
adatváltozások bejegyzése, törvényben meghatározott okiratok dokumentumtárba történő 
feltöltése digitalizált formában.  

b) Az Are tv.-ben meghatározott esetekben az eljárás során keletkezett iratok, illetve bírósági 
adósságrendezés kezdeményezésére vonatkozó kérelem továbbítása a hatáskörrel 
rendelkező, illetékes bíróság felé.  

c) Az ügyfél kérelmében közölt adatok ellenőrzése az Are tv.-ben meghatározott 
nyilvántartásokból, végrehajtó szervektől, adósságrendezés esetleges akadályainak 
megállapítása érdekében; a vizsgálat során beszerzett adatok továbbítása a főhitelezőnek.  

d) Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés az Are tv.-ben meghatározottak 
szerint, és az Are tv.-ben meghatározott hirdetmények közzététele a Családi Csődvédelmi 
Szolgálat honlapján és azok eltávolítása, hirdetmények archiválása.  

3.2.2.3.2. A Családi Vagyonfelügyelő feladatai:  

a) Ellenőrzi az adós és az adóstárs vagyoni és pénzügyeit, gazdálkodását, vagyoni kihatású 
intézkedéseinek szabályszerűségét, az adós és a hitelezők bevonásával, illetve az adós, 
egyéb kötelezett meghallgatásával előkészíti az egyezségi tervet, az egyezségmódosítási 
tervet, az adósságtörlesztési tervet, az adósságtörlesztés-módosítási tervet, valamint az 
adósságrendezés lezárása érdekében a záró elszámolást, a mentesítési javaslatot, továbbá 
az említett ügyekben előkészíti és végrehajtja a bíróság határozatait.  

b) Szakmai segítséget nyújt a bírósági adósságrendezési egyezségkötésre irányuló eljárás 
során az adós, adóstárs részére a hitelezőkkel történő egyezség megkötése kapcsán, 
betekinthet az ARE nyilvántartásnak arra az adósságrendezési ügyre vonatkozó adataiba, 
amelyben részt vesz, vagy részt vett.  

c) Adatszolgáltatást teljesít az adósságrendezés elrendeléséről az adós, adóstárs lakóhelye 
szerint illetékes állami és önkormányzati adóhatóságnak, továbbá – ha az adós, vagy az 
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adóstárs a későbbi lakhatásának biztosítása, vagy települési szociális támogatás igénylése 
céljából kéri – a lakóhelyük szerint illetékes önkormányzat jegyzőjének is.  

d) A bírósági adósságrendezés időtartama alatt az adóssal, adóstárssal, a többi hitelezővel, 
Családi Csődvédelmi Szolgálattal és a bírósággal szemben együttműködési, tájékoztatási 
kötelezettség terheli, és rendelkezik az adós és az adóstárs által, az adósság törlesztése 
céljából nyitott közös pénzforgalmi számla felett.  

e) Az adósságrendezési eljárásba szabályszerűen bejelentkezett hitelezőket egyezségkötésre 
hívja fel, és a tárgyalást lefolytatja, arról jegyzőkönyvet készít, melyet hitelesít, egyezség 
végrehajtása során az adós, adóstárs gazdálkodását felügyeli, a hitelezők, egyéb 
kötelezettek kezdeményezésére, vagy hivatalból bármikor ellenőrzést folytathat le, 
beszámolót, záró elszámolást készít, közreműködik környezettanulmány elvégzésében.  

f) Az Are tv.-ben meghatározottak szerint közreműködik a környezettanulmány elvégzésében, 
részt vesz a helyszíni megtekintésen, előkészíti a környezettanulmány megállapításait 
tartalmazó jegyzőkönyvet.  

3.2.2.4. Európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében  

3.2.2.4.1. Jogi segítségnyújtási feladatkörben  
a) Továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelmeket 

és a jogszabályban foglalt esetekben végzi a tolmácsolással, fordítással kapcsolatos 
feladatokat.  

b) Közreműködik a jogi segítségnyújtó tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 
előkészítésében, támogatja ezek szakmai megvalósítását.  

 

3.2.2.4.2. Áldozatsegítési feladatkörben  
a) Az Európai Unió más tagállamába irányuló kérelem esetén az áldozat rendelkezésére 

bocsátja az adott tagállam által használt nyomtatványt, valamint segítséget nyújt annak 
kitöltéséhez.  

b) Közreműködik az áldozatsegítő tevékenységet érintő európai uniós és egyéb pályázatok 
előkészítésében, illetve támogatja ezek szakmai megvalósítását.  

 

3.2.2.5. Egyéb feladatai tekintetében  
3.2.2.5.1. Jogi segítségnyújtási feladatkörben  

a) Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megszervezett ügyfélszolgálati tevékenység 
keretében tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben.  

b) Tájékoztató tevékenységet lát el a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatosan.  
c) Számítógépes nyilvántartást vezet a jogi segítségnyújtási támogatás igénybevételéről.  
d) A jogi segítségnyújtó tevékenységre vonatkozóan adatokat szolgáltat, szakmai anyagokat 

készít elő a szakmai irányító szervezeti egységei részére.  
e) Végrehajtja a szakmai irányító egyedi utasításait.  
f) Részt vesz a szakmai irányító által szervezett képzéseken, továbbképzéseken.  
g) Együttműködik a szakmai irányítóval az ellenőrzéseinek lebonyolításában.  

 

3.2.2.5.2.Áldozatsegítési feladatkörben  
a) Hozzásegíti az áldozatot alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, 

egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez, ennek érdekében a 
területén működő egészségügyi szolgáltatóval együttműködési megállapodást köthet. 
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b) Jogi tanácsot és segítséget ad a bűncselekmény következtében jogaiban sérelmet szenvedett 
áldozatnak, szükség esetén továbbítja a kérelmet a jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó 
részére.  

c) Tájékoztatja az ügyfelet büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségiről, a számára elérhető 
támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, valamint az egyéb ellátásokról és 
jogérvényesítési lehetőségekről, továbbá tájékoztató anyagokat készít az áldozatok számára.  

d) Szakmai anyagokat készít elő a szakmai irányító áldozatsegítő feladatokat ellátó szervezeti 
egységei részére.  

e) Nyilvántartást vezet az ügyfelek tájékoztatásáról, a beérkezett kérelmekről, a megítélt 
támogatásokról, a nyilvántartás adatairól megkeresésre információt nyújt a büntető-, 

szabálysértési vagy polgári ügyben eljáró bíróság, a büntető ügyben eljáró ügyész, vagy 
nyomozó hatóság, a szabálysértési ügyben eljáró szabálysértési hatóság, valamint a jogi 
segítő, továbbá a gyermekjóléti szolgálat, illetve a gyámhatóság részére.  

f) Végrehajtja a szakmai irányító egyedi utasításait.  
g) Részt vesz a szakmai irányító által szervezett szakmai képzéseken, értekezleteken.  

h) Együttműködik a szakmai irányítóval szakmai ellenőrzéseinek lebonyolításában.  
i) Folyamatosan nyomon követi a visszatérítésre kötelezés, a támogatásokból való kizárás 

feltételeinek teljesülését.  
 

3.2.2.5.3. Természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatkörben  
a) Kijelöli az adósságrendezési eljárásban résztvevő családi vagyonfelügyelőt, továbbá ellátja az 

illetékességébe tartozó ügyekben, az adósságrendezési eljárásban résztvevő személyekkel, 
szervezetekkel történő kapcsolattartás ügyviteli és szervezési feladatait, az iratok kezelését, 
rendezését.  

b) Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás során, a bíróságon kívüli adósságrendezés feltételei 
fennállásának/hiányának vizsgálata, felvilágosítás nyújtása az adósságrendezési eljárás 
kezdeményezésének módjáról, benyújtandó kérelmekről, egyéb dokumentumokról.  

c) Adatszolgáltatás, értesítés, dokumentumok postai és/vagy elektronikus úton történő 
megküldése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak, önálló bírósági 
végrehajtónak, illetve más végrehajtást foganatosító szervnek és az ingatlan-nyilvántartásba, 
gépjármű-nyilvántartásba tények bejegyzésének kezdeményezése a vonatkozó jogszabályok 
által meghatározottak szerint.  

d) A családi vagyonfelügyelő a bírósági adósságrendezési eljárásban közreműködő, a Családi 
Csődvédelmi Szolgálat által kijelölt fizetésképtelenségi szakértő, a bírósági adósságrendezési 
eljárás során a bíróság számára szakmai előkészítő és közreműködő feladatokat lát el, 
felügyeli az adós gazdálkodását, és elvégzi az Are. tv.-ben számára meghatározott egyéb 
feladatokat.  

e) Szakmai anyagokat készít elő a szakmai irányító részére.  
f) Nyilvántartást vezet a beérkezett kérelmekről.  
g) Végrehajtja a szakmai irányító egyedi utasításait.  
h) Részt vesz a szakmai irányító által szervezett szakmai képzéseken, értekezleteken.  
i) Együttműködik a szakmai irányítóval szakmai ellenőrzéseinek lebonyolításában. 
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3.3. A Szociális és Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

3.3.1. Általános feladatok 

a) Gondoskodik a Szociális és Gyámügyi Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a szakmai 
irányítás feladatainak ellátásáról. 

b) Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a jegyzőkre, a járási hivatalokra, a szociális, 
gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények fenntartóira vonatkozóan, 
segíti továbbá azok alkalmazását. 

c) A szakmai irányításért felelős minisztérium megkeresésére elemzi, értékeli a szociális és 
gyermekvédelmi igazgatás helyzetét, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, jogszabály-

módosításokat. 
d) Az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig a szakmai irányító szerv által kiadott országos 

hatósági ellenőrzési terv alapján elkészíti a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 29. §. (2) 
bekezdése szerinti hatósági ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési tervet megküldi a 
jogszabályokban megjelölt szerveknek, hatóságoknak. 

e) Szervezi és koordinálja az intézményi munkatervben, az összevont ellenőrzési tervben és a 
hatósági ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátását. 

f) Gondoskodik a feladatkörébe tartozó kötelező statisztikai adatszolgáltatások határidőben 
történő elkészítéséről, továbbá a feladatkörébe tartozó egyéb adatgyűjtésekről, 
adatszolgáltatásokról. 

g) Elkészíti a Szociális és Gyámügyi Osztály feladatkörét érintően a beszámolókat, összefoglaló 
jelentéseket, szakmai segédleteket. 

h) Ellátja a feladatkörével összefüggő közérdekű bejelentések, egyedi panaszok kivizsgálását 
és intézését. 

 

3.3.2. Koordinációs feladatok 

a) Véleményezi a helyi önkormányzatnak az önkormányzati ellátórendszer átalakítására 
vonatkozó javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a javaslatok megváltoztatását. 

b) Szakmai támogatást nyújt a család- és gyermekjóléti központok járási jelzőrendszeri 
tanácsadóinak, ennek keretében évente egyszer összehívja őket a megye gyermekvédelmi 
jelzőrendszerének működése közös értékelése céljából. 

c) Szervezi a hivatásos gondnoki, illetve hivatásos támogatói feladatot ellátó személyek 
képzését, illetve a hivatásos gondnokok évenkénti továbbképzését, részt vesz a 
foglalkoztatásukkal összefüggő feladatok ellátásában. 

d) Részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket 
szervez. 

e) Kapcsolatot tart a feladatkörét érintő hatósági ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező 
központi és területi államigazgatási szervekkel. 

 

3.3.3. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok 

a) Dönt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltatók, 
intézmények, hálózatok hatósági szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről, 
módosításáról, törléséről és ellenőrzéséről a feladatkörébe utalt ügyekben. 

b) Dönt a szociális szolgáltatók, intézmények hatósági szolgáltatói nyilvántartásba történő 
bejegyzéséről, módosításáról, törléséről és ellenőrzéséről a feladatkörébe utalt ügyekben. 
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c) Dönt a tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója kérelmére a külön jogszabály 
szerint nyilvántartott térítési-díjhátralék erejéig a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezéséről. 

d) Ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének és a 
gyámhivatali feladatkörében eljáró járási hivatalnak a szakmai irányítását, felügyeletét és 
ellenőrzését. 

e) Másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének a 
gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben és felügyeleti jogkört gyakorol a járási 
hivatalok szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben. 

f) A gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén megteszi a Gyvt. 17. § (4) és (5) 
bekezdésében foglalt intézkedéseket, így javaslatot tesz fegyelmi felelősségre vonás 
alkalmazására, büntetőeljárást kezdeményez a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény 
gyanúja esetén, továbbá az előzőekben foglaltakkal egyidejűleg egyeztető megbeszélést tart 
és a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál esetmegbeszélés megtartását 
kezdeményezi. 

g) Ellenőrzési jogkörében legalább négy évenként ellenőrzi a gyámhatóságok gyámügyi és 
gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, ezen túlmenően a miniszter 
utasítására további vizsgálatot folytat le. 

h) Elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel, szolgáltatásokkal, illetve a 
gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést. 

i) Az Szt.-ben meghatározott feltételek hiányában, vagy az Szt. megsértésével nyújtott szociális 
ellátás megszüntetése esetén az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt 
kötelezi a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás intézményi térítési díja teljes 

összegének a megfizetésére. 
j) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben meghatározott önkormányzati ellátási kötelezettségek teljesítését. 
Amennyiben az önkormányzat ellátási kötelezettségéből adódó feladatainak, különösen 
fenntartói, illetve a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésére vonatkozó feladatának nem 
tesz eleget, megfelelő határidő kitűzésével felszólítja az önkormányzatot a feladat 
teljesítésére. 

k) Nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról. 
l) A Gyvt-ben meghatározott összeférhetetlenségi vagy elfogultsági bejelentésre megvizsgálja 

annak megalapozottságát és ha szükséges, kijelöli a feladatokat ellátó szolgálatot, központot, 
személyt. 

m) Az örökbefogadással kapcsolatban, örökbefogadási ügyben  
- felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 

személy általi örökbefogadásához, 
- kijelölt gyámhivatalként az örökbefogadással kapcsolatban: 

 dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról, 
 felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul 

gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, 
 dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, az utánkövetésről, és intézkedik a titkolt 

terhességből született gyermek iratainak az örökbefogadó szülő részére történő 
kiadásáról, 

 dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, 
 pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt, 
 kérelemre felvilágosítást ad a Ptk.4:135. § (1) bekezdése és 4:136. §-a szerinti 

adatokról. 
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n) Ellátja a súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési 
kedvezményei körében a gépjármű szerzési és átalakítási támogatással kapcsolatos hatósági 

feladatokat és dönt ezen ügyekben. 
o) Ellátja az adatszolgáltatási feladatokat az ideiglenes gondnokság alá helyezettekről, a 

gondnokság alá helyezés megállapításának, illetve annak megszűnésének időpontjáról. 
p) Ellátja a perképviseleti tevékenységet a feladatellátásával összefüggő körben keletkezett 

közigazgatási és polgári perekkel kapcsolatosan a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 
Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztálya feladatkörében ellátni rendelt közigazgatási és 
polgári perekkel kapcsolatos beadványok kivételével. 

q) Az osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben érkező kizárási ok bejelentések 
elbírálása, illetékességi vita, vagy hatóság mulasztása miatt eljáró szerv kijelölése. 

 

3.4. A Törvényességi Felügyeleti Osztály feladatköre 

 

3.4.1. Koordinációs feladatok: 
a) szakmai segítségnyújtás a területszervezési ügyben az érintett kérésére a kezdeményezés 

előkészítéséhez; 
b) a Nektv. 80. § (6) bekezdésében foglalt egyeztetés lefolytatása és szükség esetén 

törvényességi felügyeleti jogkörben történő intézkedés; 
c) az önkormányzati törzsadattár aktualizálásáról, a törvényességi felügyeleti nyilvántartó 

rendszerben történő adatrögzítéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról 
történő gondoskodás; 

d) az osztály feladatkörébe tartozó ügyben az önkormányzatok kérésére szakmai 
segítségnyújtás; 

e) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében az 1621 és 1622 statisztikai 
adatszolgáltatás gyűjtése, rendszerezése és továbbítása. 

 

3.4.2. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 

a)  a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett önkormányzatok megegyezésének 
hiányában előkészíti a kormánymegbízotti kijelölést a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó 
településekről és egyúttal az Mötv. 85. §-a szerint előkészíti a közigazgatási szerződés 
tervezetét; 

b) a főosztályvezető közreműködésével ellátja a kormánymegbízott által meghatározott 
ügyekben a jogi perképviseleti feladatokat a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban. 

 

3.4.3. Törvényességi felügyeleti feladatok: 
Az osztály törvényességi felügyeleti eljárásának célja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, 
bizottsága, részönkormányzata, polgármestere, a megyei közgyűlés elnöke, társulása, jegyzője, 
valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete működése jogszerűségének 
biztosítása. 

 

Ennek keretében: 
a) ellátja a Mötv. VII. fejezetében, valamint a Nektv. X. fejezetében foglalt törvényességi 

felügyelettel kapcsolatos feladatokat és előkészíti az ezzel kapcsolatos döntéseket; 
b) feldolgozza és elemzi a helyi önkormányzatok és szervei, valamint a nemzetiségi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletének tapasztalatait; 
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c) gondoskodik a törvényességi felügyelettel, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi 
önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok gyűjtéséről, azok ellenőrzéséről, 
feldolgozásáról; 

d) törvényességi felügyelet keretében ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 
1996. évi XXI. törvényben foglaltak alapján a térségi fejlesztési tanács működésének 
törvényességi felügyeletét, jogszabálysértés esetén megteszi a területfejlesztés intézményei 
törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. 
rendeletben meghatározott intézkedéseket, feldolgozza és elemzi a területfejlesztési 
intézmények törvényességi felügyeletének tapasztalatait; 

e) ellenőrzi a területszervezési eljárás törvényességét, értékeli a kezdeményezés törvényi 
feltételeinek teljesítését, előkészíti azoknak a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyeletéért felelős miniszter részére történő felterjesztését; 

f) kezdeményezi vizsgálat lefolytatását a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult 

szervnél, amennyiben a törvényességi felügyelet során ennek szükségessége felmerül; 
g) polgármesteri tisztség megszűnését követően közreműködik a munkakör átadás-átvételi 

eljárásban; 
h) a nemzetiségi önkormányzat elnökének személyében bekövetkező változás esetén 

közreműködik a munkakör átadás-átvételi eljárásban; 
i) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 

megszervezését és működtetését nem biztosító önkormányzat vonatkozásában 
kezdeményezi a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását az azt folyósító 
szervnél, és ezzel egy időben eljár a Mötv. alapján a közszolgáltatás biztosítása érdekében; 

j) segítséget nyújt a Kormányhivatal működését érintő jogi ügyekben a jogi képviseleti feladatok 
ellátásával megbízott szervezeti egységnek; 

k) ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásról szóló törvényből adódó 
feladatokat; 

l) közreműködik javaslattevőként a nemzetiségpolitikáért felelős miniszternek a Nektv. 151. § a) 
pontjában meghatározott feladatai ellátásában. 
 

3.4.4. Az osztály részt vesz a Kormány helyi önkormányzatokkal és nemzetiségi önkormányzatokkal 
kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátásában. Ennek keretében: 
a) A feladat- és hatáskörrel rendelkező más államigazgatási szervekkel együttesen részt vesz a 

szakmai irányító miniszter ellenőrzési feladatainak teljesítésében, értékeli és elemzi az 
ágazati törvények, kormány- és miniszteri rendeletek hatályosulását. 

b) A helyi önkormányzatoktól és a nemzetiségi önkormányzatoktól adatokat és információkat 
kérhet a szakmai irányításért felelős miniszter ágazati feladatai körében, az információkat 
összegzi és továbbítja a szakmai irányításért felelős miniszternek. 
 

3.5. A Fogyasztóvédelmi Osztály feladatköre 

 

3.5.1 Koordinációs feladatai tekintetében: 
a) koordinálja és ellátja a termékbiztonság ellenőrzésével összefüggő, külön jogszabályban 

meghatározott tevékenységeket, e körben ellenőrzi az áruk és szolgáltatások 
biztonságosságát és megfelelőségüket, vizsgálatokat végez és intézkedéseket tesz; 
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b) részt vesz a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (a továbbiakban: KPIR) 
működtetésében, a tudomásukra jutott tények, vagy körülmények alapján a KPIR-en keresztül 
kapcsolatot tart a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkársággal s tájékoztatja 
mindazon árukról, amelyek nem felelnek meg a biztonságossági követelményeknek; 

c) irányítja és ellátja a határon átívelő kereskedelemmel összefüggő fogyasztóvédelmi 
feladatokat; 

d) összehangolja a területi államigazgatási szervek és civil szervezetek fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységét, kapcsolatot tart a feladatköréből adódóan egyéb 
társhatóságokkal, ellenőrző szervekkel és civil szervezetekkel; 

e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését; 
f) gondoskodik az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ellenőrzési és Vizsgálati 

Programjának pontos és szakszerű lebonyolításáról, különös tekintettel az egységes 
jogalkalmazásra és a jogkövetkezmények alkalmazási elveinek betartására. 

 

3.5.2    Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai keretében: 
 Fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatóságként ellenőrzi: 

a) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet 2-7. §-aiban foglaltakat, 

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) 
NGM rendeletben, 

c) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  
45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben, 

d) a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet  
4. § (2)-(4) bekezdéseiben és 5. §-ában előírt rendelkezések esetén, valamint az Fgytv-ben, 

e) az egyes javító - karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. 
(VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1)-(4) bekezdéseiben és 4-5/A. §-ában foglalt rendelkezések 
esetén, valamint az Fgytv-ben foglaltakat, 

f) az Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott mindazon tevékenységekre vonatkozó 
jogszabályi és hatósági rendelkezések megtartását, amelyek a fogyasztókat érintik, vagy 
érinthetik, hatósági eljárásuk keretében a külön jogszabályokban meghatározottak szerint 
jogkövetkezményeket és intézkedéseket alkalmazhatnak, 

g) ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatására, a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói 
szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésre vonatkozó 
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén, 

h) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről 

szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott feladatkörében közigazgatási eljárást 
folytat le a törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén, 

i) ellenőrzi a gazdasági reklámtevékenységre – kivéve a szerencsejátékot népszerűsítő, 
reklámfelület értékesítő tevékenységre – vonatkozó rendelkezések betartását, és ezen belül 
lefolytatja az e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat, 

j) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló  
2008. évi XLVII. törvényben meghatározott megyei illetékességgel feladatkörében 
közigazgatási eljárást folytat le a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmának megsértése esetén, 

k) feladatkörében eljárva ellenőrzi az Fgytv.-ben foglalt rendelkezések megtartását, gyakorolja 

az Fgytv.-ben meghatározott hatósági jogkörét, 



 

 

201 

 

l) a fogyasztók vagyoni érdekének védelme céljából irányítja, koordinálja és ellenőrzi az áruk 
forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások 
megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintő ügyekben, 

m) piacfelügyeleti feladatkörében ellenőrzi az áru biztonságosságára vonatkozó, a termékek 
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Pftv.), valamint a 
piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletben 
meghatározott követelmények betartását, és jogsértés esetén a Pftv-ben, a Korm. 

rendeletben és az Fgytv.-ben meghatározott eljárást lefolytatja, 
n) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott feladatkörében 

közigazgatási eljárást folytat le a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén, 
o) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben meghatározott feladatkörében 

közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználóval szembeni jogsértések esetén, 
p) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben meghatározott feladatkörében 

közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén, 
q) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott feladatkörében 

közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén, 
r) a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 

további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvényben 
meghatározott feladatkörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal 
szembeni jogsértések esetén, 

s) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben meghatározott 
feladatkörében közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni 
jogsértések esetén, 

t) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott feladatkörében 
közigazgatási eljárást folytat le a lakossági felhasználókkal szembeni jogsértések esetén, 

u) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben 
meghatározott feladatkörében közigazgatási eljárást folytat le a törvényben foglalt 
rendelkezések megsértése esetén, 

v) a zenés-táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. 
rendeletben foglalt feladatkörében eljárva közigazgatási eljárást folytat le a törvény 
rendelkezéseinek megsértése esetén, 

w) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket egyéb külön jogszabályok a feladatkörébe utalnak, 

x) ellátja a perképviseleti tevékenységet a feladatkörébe tartozó ügyekben. 
 

3.5.3 A Fogyasztóvédelmi Osztály európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: 
a) a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárságon keresztül részt vesz a 

termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai 
hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban (Safety Gate); 

b) a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárságon keresztül kapcsolódik a közösségi 
gyors tájékoztatási rendszerhez (RAPEX), melynek célja a tagállamok közötti gyors 
információcsere súlyos veszély esetén; 

c) amennyiben az áru forgalomba hozatalát korlátozó intézkedést hoz, vagy a gyártókkal és a 
forgalmazókkal olyan intézkedésekben állapodik meg, amelyek egy árunak az értékesítését, 
vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák, vagy különleges 
feltételhez kötik, tájékoztatnia kell az a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárságot; 

d) ellátja a 2006/2004. EK rendelet végrehajtását az Fgytv. 43/A. §-ában felsorolt irányelveket 
átültető tagállami jogszabályokba ütköző európai közösségen belüli jogsértések tekintetében. 
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3.5.4 Funkcionális feladatai tekintetében: 
a) ellátja a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos kommunikációs és szervezési feladatokat, 

valamint Hatósági Tanácsadó Irodát és rezsipontot működtet; 
b) közreműködik az állam iskolai és az iskolán kívüli fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos 

feladatainak ellátásában. 
 

3.5.5 Egyéb feladatai tekintetében: 
a) szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek 

tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság 
erősítéséhez; 

b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentethet meg; 
c) módszertani segédanyagokat készíthet a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi 

tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében; 
d) tájékoztatást nyújt a vállalkozói érdekképviseleti szervezetek, gazdasági kamarák részére a 

vállalkozókat érintő jogszabályi változásokról, alkalmazásának módjáról. 
 

4. A Hatósági Főosztály kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak feladatköre 

4.1. Hatósági és Oktatási Osztály 

4.1.1. Oktatási feladatkörök ellátásában közreműködő kormánytisztviselők feladatai 
 

4.1.1.1. Oktatásügyi hatósági feladatok: 
a) a Kormányhivatalnál jelentkezett érettségizőket érintő kérelmekkel kapcsolatos ügyek 

intézése; 
b) a kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság kivételével az érettségi 

vizsgabizottságok döntése, intézkedése, vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott 
fellebbezések elbírálása; 

c) közreműködés a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti 
feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti 
eljárásokban; 

d) fenntartói döntéssel szembeni jogorvoslat elbírálása az Nkt. 40. § (1) bekezdése alapján. 
 

4.1.1.2. Köznevelési feladatok: 
a) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint az érettségi vizsgák 

megszervezése; 
b) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint érettségi vizsgabizottság 

működtetése, az érettségi vizsgabizottságok elnökeinek kijelölése. 
 

4.1.1.3. Területfejlesztési és szakképzési feladatok: 

Az Országos Képzési Jegyzék alapján a szakmai vizsgák központi írásbeli tételeinek, központi 
gyakorlati feladatainak, valamint azok megoldásainak szétosztásában történő közreműködés. 

 

4.1.2. Általános és megyei hatósági feladatkörök ellátásában közreműködő kormánytisztviselő feladatai 
 

4.1.2.1. Az eljárások során szükséges elsőfokú hatósági döntések és intézkedések előkészítése az 
alábbi ügycsoportokban: 
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a) anyakönyvi igazgatási ügyek és az anyakönyvi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok; 
b) a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében külföldi jogi, 
vagy magánszemély által a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő 
ingatlan tulajdon megszerzésének engedélyezése; 

c) kisajátítási ügyek; 
d) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény rendelkezései alapján a bányavállalkozó és az 

ingatlan tulajdonosának megegyezése hiányában a szolgalom alapítására és az annak 

fejében járó kártalanítás megállapítására irányuló ügyek; 
e) korlátozási kártalanítási és útlejegyzési ügyek; 
f) magyar igazolványokkal és a magyar hozzátartozói igazolvánnyal összefüggő feladatok; 
g) statisztikai adatszolgáltatási szabályok megsértése miatt közigazgatási bírság kiszabása; 

h) víziközmű-rendszerbe való bekötésre kötelezés. 

 

4.1.2.2. Az eljárások során szükséges másodfokú, illetve másodfokon hozott elsőfokú, továbbá 
felügyeleti szervi jogállásban hozott hatósági döntések és intézkedések előkészítése az alábbi 
ügycsoportokban: 
a) anyakönyvi igazgatási ügyek; 
b) közlekedési igazgatási ügyek; 
c) vízgazdálkodási ügyek; 
d) helyi adók, gépjárműadó, talajterhelési díj, adóvégrehajtási ügyek; a jegyző által kiállított adó-

és értékbizonyítvánnyal kapcsolatos ügyek; 
e) kereskedelmi- és ipari igazgatási ügyek, szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatos 

ügyek; 
f) közneveléssel kapcsolatos ügyek; 
g) személyiadat- és lakcím-nyilvántartási ügyek; 
h) általános igazgatási ügyek: 

– a Ptk.-ból eredő birtokvédelemmel, továbbá állattartással, veszélyes ebek tartásával 
kapcsolatos ügyek; 

− a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/B. § és 64/C. §-ában szabályozott, üzletszerű 
ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenységgel 
kapcsolatos ügyek; 

− a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a 
szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről szóló 354/2013. (X. 7.) 
Korm. rendelet rendelkezései folyamatos végrehajtása; 

− az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésével 
kapcsolatos ügyek. 
 

4.1.2.3. Közreműködés a járási hivatalok és jegyzők hatósági jogalkalmazói tevékenységének felügyeleti 
ellenőrzésében. 

 

4.2. Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály 

a) A Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre 
előkészíti és azt a kiadmányozási jogkörrel rendelkező elé terjeszti.  
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b) Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SzMSz-ben és az ehhez 
kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, utasításokban, az Ügyrendben valamint a 
feladatleírásában foglaltak szerint végzi.  

c) Folyamatosan figyelemmel kíséri és készség szintjén elsajátítja az osztály feladatkörére 
vonatkozó jogszabályokat illetve azok változásait. 

d) Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági és egyéb nyilvántartásokat és abból statisztikai 
célból adatszolgáltatási feladatot lát el. 

e) Feladatkörébe tartozó ügyekben elemző és értékelő valamint véleményező tevékenységet lát 
el.  

f) Megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi és elkészíti a 
kiadmány tervezetét.  

g) Az ügy intézésére kijelölt kormánytisztviselő köteles a vezető utasítása alapján eljárni, 
figyelembe véve a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Kit.) e tárgykörben szabályozott rendelkezéseit.  

h) A pártfogó felügyelő a feladatait az osztályvezető által jóváhagyott heti munkaterv alapján 
végzi. 

 

4.3. Szociális és Gyámügyi Osztály 

Az osztály szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint gyámügyi feladatkörök ellátásában 
közreműködő kormánytisztviselőinek feladatköre: 

a) Az osztály feladatkörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, és azt a kiadmányozási 
jogkörrel rendelkező elé terjeszti. 

b) Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben, az SzMSz-ben és az ehhez 
kapcsolódó egyéb belső szabályzatokban, utasításokban, az Ügyrendben, valamint a 
feladatleírásában foglaltak szerint végzi.  

c) Folyamatosan figyelemmel kíséri, és készség szintjén elsajátítja az osztály feladatkörére 
vonatkozó jogszabályokat, illetve azok változásait. 

d) Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági és egyéb nyilvántartásokat, és abból statisztikai célból 
adatszolgáltatási feladatot lát el. 

e) Feladatkörébe tartozó ügyekben elemző és értékelő, valamint véleményező tevékenységet lát el, 
lefolytatja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók hatósági ellenőrzését. 

f) Megállapításait, javaslatát az ügyiratban rövid feljegyzés formájában összegzi, és elkészíti a 
kiadmány tervezetét. 

g) Az ügy intézésére kijelölt kormánytisztviselő köteles a vezető utasítása alapján eljárni, figyelembe 
véve a Kit. e tárgykörben szabályozott rendelkezéseit. 

 

4.4. Törvényességi Felügyeleti Osztály 

4.4.1. A törvényességi felügyeleti feladatkörök ellátásában közreműködő kormánytisztviselők feladatai: 
a) a település beosztása szerint ellátja a helyi önkormányzatok és szerveik, a nemzetiségi 

önkormányzatok és szerveik, valamint az önkormányzatok társulásainak törvényességi 
felügyeletét. Jogszabálysértés észlelése esetén előkészíti a jogszabálysértés megszüntetését 
célzó intézkedéseket; 

b) figyelemmel kíséri, hogy a felhívásra a megadott határidőn belül megérkezik-e a válasz, a 
határidő eredménytelen eltelte esetén a törvénysértés megszüntetése érdekében:  
− rendeletek vonatkozásában előkészíti a kúriai beadványok és a bírósági keresetlevelek 

tervezetét, 
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− előkészíti a határozathozatali, feladatellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi 
önkormányzattal szemben a bírósági eljárás megindítását a határozathozatal pótlásának 
elrendelésére; 

c) szükség esetén előkészíti a kormánymegbízott számára a képviselő-testület összehívására, 
az önkormányzat gazdálkodását érintően az Állami Számvevőszéki vizsgálat lefolytatására 
irányuló kezdeményezést; 

d) előkészíti a javaslatot az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület 
feloszlatására; 

e) előkészíti a központi költségvetésből járó támogatás jogszabályban meghatározott részének 
visszatartására, vagy megvonására a Magyar Államkincstárnál előterjesztendő 
kezdeményezést; 

f) előkészíti a sorozatos törvénysértést elkövető polgármester tisztségének megszüntetésére 
indított per kezdeményezését; 

g) előkészíti a fegyelmi eljárás kezdeményezését a polgármester és a jegyző ellen, a 
törvényben meghatározott esetekben a törvényességi felügyeleti bírság kiszabását; 

h) feldolgozza és elemzi a törvényességi felügyeleti tevékenység tapasztalatait és jelzi a 
főosztályvezetőnek, ha a törvénysértésekkel kapcsolatban egységes álláspont kialakítást 
tartja indokoltnak; 

i) rögzíti az önkormányzatok és szervei működésével összefüggő adatokat (jegyzőkönyvek, 
ülések, rendeletek, határozatok) az erre a célra szolgáló számítógépes rendszerben; 

j) gondoskodik a feladatleírása szerint területileg hozzá tartozó önkormányzatok, nemzetiségi 
önkormányzatok és szerveik által a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli 
Kapcsolattartás (a továbbiakban: NJT-TFÍK) rendszeren keresztül felterjesztett 
iratok/dokumentumok kezeléséről; 

k) a döntés előkészítésnek szakaszában szakmai segítséget nyújt igény esetén a jegyzőknek, 
polgármestereknek; 

l) előkészíti a véleménykérésekre, bejelentésekre, panasz- és egyéb beadványokra a 
választervezeteket, intézkedéseket; 

m) figyelemmel követi a szakreferensi területét érintő jogszabályváltozásokat, alkotmánybírósági, 
bírósági döntéseket, melyeket ismertet a főosztályi értekezletek alkalmával; 

n) a szakmai referensi rendszernek megfelelően segíti a partnerség elvének szellemében más 
ügyintéző kollégák munkáját; 

o) a vezető megbízása esetén részt vesz a jegyzői egyesületek által szervezett szakmai 
napokon, testületi, vagy társulási üléseken;  

p) fogadja az osztályra érkező ügyfeleket az ügyfélközpontú, szolgáltató közigazgatás 
követelményének figyelembevételével; 

q) a feladatleírásának és a vezetői utasításnak megfelelően tartós távollét esetén ellátja a 
távollévő munkatárs helyettesítésével kapcsolatos feladatokat; 

r) közreműködik a Főosztály vezetői által meghatározott egyéb feladatok teljesítésében. 
 

 

4.5. Fogyasztóvédelmi Osztály 

Fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörök ellátásában közreműködő kormánytisztviselők feladatai 

4.5.1. A fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti ellenőrzési feladatai tekintetében a fogyasztóvédelmi 
szakügyintéző 



 

 

206 

 

a) felelős az ügyeknek a gazdaságpolitikai célkitűzésekkel összhangban álló, szakmailag 
egységes elveken alapuló, folyamatos ellátásáért; 

b) felelős továbbá a feladatkörébe utalt munkák tervszerű, szakszerű és határidőben történő 
elvégzéséért; 

c)  köteles a hatósági ellenőrzésre felkészülni, az ellenőrzött tevékenységre, termékre 
vonatkozó szabályokat megismerni; 

d) az ellenőrzések megállapításait – az ellenőrzés befejezését követően – az ellenőrzött szerv 
vezetőjével, jelenlévő képviselőjével teljes egészében, a felelősként megjelölt személyekkel a 
rájuk vonatkozó mértékben ismertetni; 

e) ha az ellenőrzés során tett megállapítások indokolják, büntetőeljárás megindítását 
kezdeményezni; 

f) köteles az ellenőrzést úgy lefolytatni, hogy az ellenőrzött munkáját, rendeltetésszerű 
tevékenységét ne akadályozza; 

g) ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű és egyéb feladatokat, amellyel a közvetlen felettese 
megbízza; 

h) az ügyintéző részletes feladatait feladatleírása tartalmazza. 
 

4.5.2. A fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti döntést előkészítő feladatkörében a fogyasztóvédelmi 
szakügyintéző  

a) elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó közigazgatási döntések és egyéb intézkedések 
tervezeteit; 

b) szükség szerint részt vesz az ellenőrzött ügyfelek, illetve meghatalmazottjaik 
meghallgatásán; 

c) felelős a meghozott határozatok véglegessé válásáért; 
d) figyelemmel kíséri a kiszabott és befizetett bírság összegeket, a bírságmodulban történő 

naprakész rögzítést; 
e) a bírságok behajtása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, különösen 

átteszi a végrehajtható, de be nem fizetett bírságügyeket a végrehajtással megbízott 
ügyintézőnek végrehajtás céljából;  

f)  fogyasztóvédelmi tárgyú peres ügyekben védirattervezetet készít, megbízás esetén 
képviseli az ügyet; 

g) a jogszabályváltozásokat figyelemmel kíséri. Javaslatot tesz azok módosítására, 
megalkotására; 

h) feladata az egységes jogértelmezés és jogalkalmazás elősegítése; 

i)  figyelemmel kíséri törvényességi szempontból az osztály eljárásait; 
j) felelős a feladatkörébe utalt munkák tervszerű, szakszerű és határidőben történő 

elvégzéséért; 
k) ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű és egyéb feladatokat, amellyel a közvetlen 

felettese megbízza; 
l)  az ügyintéző részletes feladatait feladatleírása tartalmazza. 

 

4.6.  A Főosztályon foglalkoztatott titkársági, igazgatási és iratkezelési ügyintézői feladatokat 

ellátó kormánytisztviselő általános feladatköre 

 

4.6.1. A kormánytisztviselő a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi a 

részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők 
figyelembevételével. Ennek során: 
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a) gondoskodik az ügyiratok szignálásra, iktatásra való előkészítéséről, valamint a Főosztályon 
belüli ügyintézőkhöz való továbbításáról, vezeti az előadói könyveket, elvégzi az iktatással, 
irattárazással kapcsolatos feladatokat, felelős a Főosztályra érkezett, vagy itt keletkezett 
iratok fizikai mozgatásáért; 

b) postázza a kiadmányozott ügyiratokat, ennek megtörténtét jelöli az iratokon; 
c) az iratokkal kapcsolatos ügyviteli műveleteket regisztrálja az erre rendszeresített módon; 
d) ellátja a Főosztály munkájával kapcsolatos elektronikus, fénymásolási feladatokat, kezeli a 

telefonokat; 

e) vezeti a Főosztály munkatársainak szabadság-nyilvántartását és gondoskodik a jelenléti ív 
vezetéséről; 

f) összeállítja és leadja az irodaszer igényléseket és a Főosztály gépkocsi-igénylését; 
g) kezdeményezi a Főosztály technikai felszerelésének megfelelő karbantartását; 
h) gyűjti és tárolja a Főosztályra érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja az 

érintetteket; 
i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a vezető megbízza. 

 

4.6.2. A Szociális és Gyámügyi Osztályon foglalkoztatott titkársági, igazgatási és iratkezelési 
feladatokat ellátó kormánytisztviselő további feladatai: 

a) szükség szerint, vezetői megbízásra elvégzi az osztály gépelési, szövegszerkesztési 
munkáit, valamint az egyéb, statisztikával kapcsolatos feladatokat, 

b) kezeli az osztály elektronikus levelezőrendszerét, hivatali kapuját, kezeli a visszaérkezett 
tértivevényeket és elektronikus kézbesítési igazolásokat. 

 

4.6.3. A Törvényességi Felügyeleti Osztályon foglalkoztatott kormánytisztviselő további, különös 
feladatai: 

a) ellátja a NJT-TFÍK felületére feltöltött jegyzőkönyvek fogadását, nyomtatását, iktatásra 
előkészítését, a törvényességi felügyeleti eszközök és intézkedések feltöltését, valamint  

b) továbbítja a nemzetiségi önkormányzatok Kormányhivatalhoz megküldött jegyzőkönyveit a 
támogató szervezetek részére. 

 

5. A Hatósági Főosztály kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A Hatósági Főosztály kormánytisztviselőjét, munkavállalóját a főosztályvezető által kijelölt 
kormánytisztviselő, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét a kormánytisztviselők esetében 
a feladatleírás, a munkavállalók tekintetében a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

6. A Hatósági Főosztály ügyfélfogadási rendje 

 

6.1. Hatósági és Oktatási Osztály 

 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Hétfő: 8.00-16.00 óráig 

Kedd: 8.00-16.00 óráig 

Szerda: 8.00-16.00 óráig 

Csütörtök: 8.00-16.00 óráig 

Péntek: 8.00-12.30 óráig 
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6.2. Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály 

 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 

3529 Miskolc, Szentgyörgy út 40-44. 

Hétfő: 8.30-15.30 óráig 

Kedd: 8.30-15.30 óráig 

Szerda: 8.30-15.30 óráig 

Csütörtök: 8.30-15.30 óráig 

Péntek: 8.30-13.00 óráig 

 

6.2.1. Közösségi Foglalkoztató 

 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Hétfő: 8.00-16.00 óráig 

Kedd: 8.00-16.00 óráig 

Szerda: 8.00-16.00 óráig 

Csütörtök: 8.00-16.00 óráig 

Péntek: 8.00-13.00 óráig 

 

6.2.2. Áldozatsegítő-, Jogi Segítségnyújtó és Családi Csődvédelmi Szolgálat 
 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 

3525 Miskolc, Csizmadia-köz 1. 

Hétfő: 9.00-13.00 óráig 

Kedd: 13.00-16.00 óráig 

Szerda: 13.30-17.30 óráig 

Csütörtök: 8.30-13.30 óráig 

 

6.3. Szociális és Gyámügyi Osztály 

 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 

3525 Miskolc, Dóczy J. út 6. 

Hétfő: 8.30-15.30 óráig 

Kedd: 8.30-15.30 óráig 

Szerda: 8.30-15.30 óráig 

Csütörtök: 8.30-15.30 óráig 

Péntek: 8.30-12.30 óráig 

 

6.4. Törvényességi Felügyeleti Osztály 

 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Hétfő: 8.00-16.00 óráig 

Kedd: 8.00-16.00 óráig 

Szerda: 8.00-16.00 óráig 

Csütörtök: 8.00-16.00 óráig 

Péntek: 8.00-13.00 óráig 
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6.5. Fogyasztóvédelmi Osztály 

 

Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás ideje: 

3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig 

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig 

Péntek: 8.00-12.00 óráig 

 



210 

 

II.17. melléklet 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felépítése, működése: 
 

A Főosztály feladatait Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén látja el. 
 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti..  
     A Főosztály az alábbi, osztályvezetők által vezetett, nem önálló szervezeti egységekre tagozódik:  

- Pénzügyi Osztály, 
- Projekt Osztály, 
- Számviteli Osztály, 
- Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály. 

 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, a SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

2. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály feladatköre: 
A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellátja a Kormányhivatal működéséhez szükséges pénzügyi, 
számviteli, gazdálkodási feladatokat, lebonyolítóként kifizeti a járási hivatalok hatáskörébe tartozó 
szociális ellátásokat. 

 

2.1. A Főosztály a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatok körében ellátja: 

a) az államháztartásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
b) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben,  
c) a számvitelről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
d) az állami vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
e) a közbeszerzésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott   

rendeletekben,  

f) a nemzeti vagyonról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben,  
g) a hazai és uniós forrásokkal összefüggő pályázatok, projektek kapcsán a pályázati kiírásban, 

valamint  

h) az egyéb jogszabályokban meghatározott, a költségvetési szervekre vonatkozó pénzügyi, 
gazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatokat. Az ingatlanban elhelyezett szervezeti 

egységek és az ingatlanok műszakai paramétereinek nyilvántartását az Informatikai Főosztály 
vezeti. 

 

2.2. A Főosztály funkcionális feladatai:  
 

a) Ellátja a költségvetés tervezésével, az előirányzat felhasználással, előirányzat-módosítással 

kapcsolatos feladatokat. Elkészíti a kincstári és az elemi intézményi költségvetést az irányító 
szerv által meghatározott időre és tartalommal.  
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b) Ellátja a Kormányhivatal tekintetében az analitikus és főkönyvi könyvvezetéssel kapcsolatos 
feladatokat. Elkészíti a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatásokat, a költségvetési 
beszámolót az irányító szerv által meghatározott időre és tartalommal.  
 c) Ellátja a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével 
kapcsolatos operatív feladatokat, a pénzgazdálkodással, a bankszámla-kezeléssel és 
házipénztár-kezeléssel kapcsolatos teendőket.  
d) Vezeti a Kormányhivatalhoz beérkező, de nem a Kormányhivatalt megillető bevételek 
nyilvántartását és gondoskodik azok visszautalásáról, illetve a hatósági jogkörhöz kötődő átfutó 
bevételek Kormányhivatal által beszedett, de a központi költségvetést vagy más államháztartási 
szervet megillető bevételek továbbutalásáról.  
e) Vezeti a hatáskörébe tartozó követelések nyilvántartását, és a mindenkor hatályos 
kormánymegbízotti utasításnak megfelelően ellátja a követelésekkel kapcsolatos beszedési, 
behajtási feladatokat.  
f) Kezeli a Kormányhivatal házipénztárát, valamint bevételkezelő helyeit, gondoskodik a 
készpénzkifizetések szabályos és határidőben történő teljesítéséről.  
g) Előkészíti a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési, teljesítésigazolásra jogosult 
személyek névjegyzékét.  
h) Koordinálja a pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos feladatokat.  

i) Elkészíti a Kormányhivatal részére meghatározott céllal és elszámolási kötelezettséggel 
biztosított pénzeszközök felhasználásáról szóló elszámolást.  
j) Ellátja a Kormányhivatal tekintetében az eszköz- és készletnyilvántartással kapcsolatos 
feladatokat.  

k) Előkészíti a leltározásra vonatkozó mindenkor hatályos belső utasításba foglalt szabályzat 
szerint a leltározás dokumentációját, ellátja és koordinálja a leltározási folyamatokat.  
l) Irányítja az eszközök, készletek selejtezését, hasznosítását, értékesítését, megsemmisítését.  
m) Elkészíti a hatáskörébe tartozó bevallásokat, figyelemmel kíséri a kormányhivatali 
adófolyószámlák egyenlegeinek alakulását.  
n) Ellátja az önköltségszámítással kapcsolatos feladatokat a szervezeti egységek 
adatszolgáltatása alapján.  

o) Elkészíti a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály feladatkörébe tartozó szabályzatok 
tervezeteit.  

p) Az Informatikai Főosztály közreműködésével ellátja a Kormányhivatal beruházási és 
vagyongazdálkodási feladatait.  

q) Részt vesz a közbeszerzési eljárások végrehajtásában és gondoskodik a közbeszerzési 
eljárások előkészítéséről.  
r) Elkészíti az éves közbeszerzési tervet, annak végrehajtásáról szóló jelentést, valamint az éves 
statisztikai összegzést.  
s) A Kormányhivatal által kötött valamennyi szerződésről nyilvántartást vezet.  
t) Figyelemmel kíséri a szerződések végrehajtását, javaslatot tesz szerződéskötésekre, azok 
megszüntetésre, illetve módosítására. 

u) Részt vesz a szervezeti egységek által selejtezésre javasolt eszközök és készletek 
hasznosításában, értékesítésében, megsemmisítésében.  

v) Vezeti az illetmény-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, gondoskodik az intézményi 
és külső személyi juttatások számfejtéséről, kifizetéséről.  
w) Vezeti a szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátások folyósításával kapcsolatos 
analitikus nyilvántartásokat, gondoskodik az ellátások folyósításával kapcsolatos igények 
lekéréséről, a kifizetésekről és azok elszámolásáról.  
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x) Elkészíti a bérgazdálkodással, támogatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat.  
y) A szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos követelések 
behajtásában közreműködik. 

 

3. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása): 

 

3.1. A Főosztályvezető feladatköre 

 

3.1.1. Pénzügyileg ellenjegyzi a kormánymegbízott gazdasági intézkedéseit. 
3.1.2. Vezeti és iránymutatást ad a költségvetési tervezéssel, előirányzat felhasználással, számvitellel, 

a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással kapcsolatos feladatok végrehajtásához. 
3.1.3. Közreműködik a Kormányhivatal fenntartásával, működtetésével, beruházásokkal kapcsolatos 

feladatok ellátásáról. 
3.1.4. Részt vesz a vagyon használatával, hasznosításával kapcsolatos teendők végrehajtásában. 
3.1.5. Iránymutatást ad a leltározás végrehajtásához. 
3.1.6. Intézkedik a selejtezési eljárás lefolytatására a kormánymegbízott által kijelölt Selejtezési 

Bizottság útján. 
3.1.7. Irányítja a készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási kötelezettséggel és 

adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. 
3.1.8. Figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek teljesülését, az előirányzatok alakulását. 
3.1.9. Pénzügyileg ellenjegyzi a kötelezettségvállalásokat és az utalványozást a vonatkozó 

jogszabályok, valamint a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés 
rendjéről szóló szabályzat alapján. 

3.1.10. Összeállítja a Főosztály éves munkatervi javaslatát és beszámolóját. 
3.1.11. Részt vesz a költségvetés tervezésében. 
3.1.12. Ellenőrzi a mérlegjelentéseket és beszámolókat. 
3.1.13. Figyelemmel kíséri az előirányzat-felhasználás alakulását. 
3.1.14. Közreműködik az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésében. 
3.1.15. Javaslatot tesz mindazon körben a Kormányhivatal éves munkaprogramjára, valamint éves 

ellenőrzési tervére, amely a Főosztály feladatait érinti. 
3.1.16. Beszámol a főigazgatónak, értékeli a Főosztályra vonatkozó szakmai munkát. 

 

3.2. A főosztályvezető, illetve távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén a Számviteli Osztály 
osztályvezetője az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve 

szükség szerint értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Főosztály valamennyi osztályának 
vezetője. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint az osztály vezetője 
értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és az osztály valamennyi 
kormánytisztviselője. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

A törzsidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén 
az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt 
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az elektronikusan vezetett „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni, 
melyet az osztályvezető ellenőriz. A szervezeti egységekhez pénzügyi feladatok ellátására kihelyezett 
munkatársak esetében – a munkatárs jelzése alapján – az osztályvezető feladata a „távozási naplóban” 
a távollét időpontjának rögzítése. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot 
ledolgozni. 

 

A szabadság engedélyezése a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályon foglalkoztatottak tekintetében a 
főosztályvezető, illetve főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a Számviteli 
Osztály osztályvezetőjének a feladata, mely az erre rendszeresített szigorú számadású 
szabadságengedély nyomtatványon történik. 
 

A főosztályvezető, illetve a főosztályvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a Számviteli 
Osztály osztályvezetője egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető jelöli ki. 
 

3.3. A Pénzügyi Osztály feladatköre 

 

3.3.1. Figyelemmel kíséri a tartozásállomány alakulását. 
3.3.2. Elkészíti, ellenőrzi az utalási állományok összeállítását, utal az ELEKTRA rendszeren keresztül 
3.3.3. Figyeli a Kormányhivatal likviditási helyzetének alakulását, melynek függvényében javaslatot 

tesz a fizetési kötelezettségek teljesítésének ütemezésére. 
3.3.4. Részt vesz a költségvetés tervezésében. 
3.3.5. Előkészíti és lebonyolítja a saját hatáskörben lefolytatható közbeszerzési eljárásokat, koordinálja 

a Digitális Kormányzati Ügynökség, a Miniszterelnökség felé benyújtandó közbeszerzési 
adatszolgáltatások teljesítését. 

3.3.6. Figyelemmel kíséri a szerződések végrehajtását, javaslatot tesz szerződéskötésekre, azok 
megszüntetésre, illetve módosítására. 

3.3.7. Gondozza a kincstári vagyonnal kapcsolatos szerződéseket. 
3.3.8. Közreműködik a vagyonhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében és 

lebonyolításában, ellenőrzi a közbeszerzési adatszolgáltatásokat.  
3.3.9. Elkészíti az osztály működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 
 

3.4. A Számviteli Osztály feladatköre 

 

3.4.1. Elvégzi és ellenőrzi a főkönyvi könyvelést, az analitikák és a főkönyv egyeztetését. 
3.4.2. Részt vesz a költségvetés tervezésében. 
3.4.3. Elkészíti a költségvetési jelentéseket, a mérlegjelentéseket, a várható bevételekről és 

kiadásokról szóló előrejelzéseket és a beszámolót. 
3.4.4. Elkészíti a gazdaság statisztikai és vagyongazdálkodási jelentéseket. 
3.4.5. Elkészíti az osztály működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 

 

3.5. A Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály feladatköre 

 

3.5.1. A nem rendszeres juttatások rögzítése, számfejtése a KIRA-ban. 
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3.5.2. A munkáltatói igazolások, a személyi jövedelemadó-előleg levonásával, valamint az adó 
elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatok és igazolások kiállítása. 

3.5.3. A meghatározott szociális ellátások kiutalása, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítése. 

3.5.4. Elkészíti az osztály működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 
 

3.6. A Projekt Osztály feladatköre 

 

3.6.1. Figyelemmel kíséri a Kormányhivatal számára elérhető, európai uniós és hazai forrásokból 
biztosított pályázati lehetőségeket. 

3.6.2. Kezeli a Kormányhivatal által elnyert hazai és uniós forrásból megvalósított pályázatokat. 
3.6.3. Teljesíti a rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal által megvalósítás alatt 

álló beruházások, ingatlanfejlesztések státuszáról. 
3.6.4. Közreműködik a projektek vonatkozásában a várható bevételekről és kiadásokról szóló 

előrejelzések és beszámoló elkészítésében. 
3.6.5. Gondozza a projektekkel kapcsolatos szerződéseket. 
3.6.6. Közreműködik a projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítésében és 

lebonyolításában, ellenőrzi a közbeszerzési adatszolgáltatásokat. 
 

4. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály kormánytisztviselőinek feladatköre: 
 

4.1. A Pénzügyi Osztály kormánytisztviselőinek feladatköre feladatkörönként: 
 

Pénzügyi referens (érvényesítő feladatkörben): 
- Utal az ELECTRA rendszerrel (illetményt, nem rendszeres juttatásokat, számlákat, átfutó és 

továbbszámlázott bevételeket, szociális ellátásokat). 
- Ellátja a számlareklamációkkal, egyenlegközlőkkel kapcsolatos feladatokat. 
-  A beérkező számlákat megfelelő kódokra rögzíti a Forrás.NET rendszerben, ellenőrzi a 

számlákhoz csatolandó – kötelezettség-vállalási szabályzatban előírt – mellékletek meglétét. 
- Elvégzi a számlák érvényesítését, utalásra történő előkészítését. 
- Elkészíti és megküldi a tartozásállomány alakulásáról szóló adatszolgáltatást tárgyhó utolsó 

napi állapot szerint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és az irányító szerv 
felé (határidő: tárgyhót követő hó 5. napja). 

- A bérfeladáshoz szükséges állományokat lekérdezi, egyezteti, elkészíti a bérfeladást. 
- Közreműködik az illetménnyel kapcsolatos függő kiadások egyeztetésében, a tételes 

kimutatás elkészítésében. 
- Elkészíti a bérkifizetésekkel kapcsolatos főkönyvi számla egyenlegének analitikus 

kimutatását. 
- Elvégzi a NÉBIH felé történő elszámolások összeállítását és benyújtását. 
- Elkészíti a hatályos AM rendelet alapján a pénzügyi hozzájárulás igénylését a Kincstártól. 
- Elkészíti a Technikai Segítségnyújtás projekthez a vissza nem térítendő támogatás 

igénylését. 
- Elkészíti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé a havi és negyedéves 

adatszolgáltatást. Részt vesz az eseti és havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
 

Pénzügyi referens (kötelezettségvállalások nyilvántartója feladatkörben): 
- Rögzíti a Forrás.NET könyvelési rendszerben a kötelezettségvállalásokat. 
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- Folyamatosan egyezteti, szükség esetén módosítja, törli, zárja a kötelezettségvállalásokat. 
- A számlákon feltünteti a kötelezettség-vállalási azonosítót, majd átadja azt az érvényesítők 

részére. 
- Részt vesz az eseti és a havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 

 

Pénzügyi referens (előirányzat nyilvántartó feladatkörben): 
- Elkészíti a saját hatáskörű előirányzat-módosításokat. 
- A Kincstár által kiadott PJ02 kimutatást alapul véve elvégzi a forgalom egységes rovat 

azonosító kódonkénti egyeztetését, és szükség szerint ERA kód rendezést nyújt be. 
- Rögzíti, nyilvántartja és egyezteti az előirányzatokat a Kincstár által kiadott PJ02 kivonattal. 
- Vezeti az előirányzatok analitikus nyilvántartását. 
- Elkészíti az ÁFA bevallást a Forrás.NET ÁFA analitika alapján (határidő: tárgyhónapot 

követő hó 20. napja). 
- Elkészíti a rehabilitációs hozzájárulás és cégautó adóbevallást a NAV felé (határidő: 

tárgynegyedévet követő hó 20. napja, éves bevallás: tárgyévet követő év február 25.). 
- Elkészíti az idegenforgalmi adó bevallást az érintett önkormányzatok felé (határidő: tárgyhót 

követő hó 15. napja). 
Részt vesz az eseti és havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
 

Pénzügyi referens (egyéb feladatkörben): 
- Közreműködik a vagyon megóvását, fejlesztését elősegítő pályázatok előkészítésében, 

lebonyolításában. 
- Folyamatos nyilvántartást vezet a közüzemi számlákról a fogyasztott mennyiségek 

tekintetében. 
- Szerződésekről (közüzemi, tanulmányi, egyéb eseti) megállapodásokról nyilvántartást vezet, 

valamint szervezeti egységenként lefűzi azokat. 
- Szkenneli és archiválja az érvényben lévő szerződéseket. 

 

Jogi referens: 

- Közreműködik a meglévő szerződések módosításában, új szerződések, megállapodások 
megkötésében, valamint azok előkészítésében és véleményezésében. 

- Kapcsolatot tart a szervezeti egységekkel, illetve a szerződéses partnerekkel a szerződések 
nyomon követése és egyeztetése érdekében. 

- Részt vesz a szerződéses állományhoz kapcsolódó eseti adatszolgáltatások teljesítésében. 
- Közbeszerzés hatálya alá tartozó szerződések esetében közreműködik a szerződés 

előkészítésében a közbeszerzési referens útmutatása alapján. 
- Részt vesz a Főosztály feladatkörébe tartozó szabályzatok előkészítésében és 

véleményezésében. 
- Ellátja a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, Főosztály feladatköréhez 

kapcsolódó versenyeztetési eljárás(ok) lefolytatását. 
- A Főosztály feladatköréhez tartozó ügyekben szükség szerint jogi állásfoglalást ad. 

 

Közbeszerzési referens: 
- Ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat. 
- Éves közbeszerzési terv készítése (határidő: március 31.) és szükség szerinti módosítása. 
- Negyedéves közbeszerzési terv rögzítése a KEF honlapon. 

- Éves statisztikai összegzés elkészítése (határidő: május 31.). 
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- Közbeszerzési eljárás esetén: elkészíti a hirdetményt, dokumentációt, gondoskodik a 
hirdetmény, a szerződés teljesítéséről és módosításáról szóló tájékoztatók Közbeszerzési 
értesítőben történő feladásáról. 

 

Pénzügyi referens (külső munkatársként): 
- Kimenő számlák kiállítása, az azokkal kapcsolatos reklamációk kezelése. Folyószámla 

egyeztetések elvégzése. 
- Részt vesz az eseti és a havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 

 

4.2. A Számviteli Osztály kormánytisztviselőinek feladatköre feladatkörönként: 
 

Számviteli referens (Főkönyvi könyvelő feladatkörben): 
- Rögzíti a banki forgalmat, ellenőrzi a bank és a pénztár kontírozásait. 
- Ellenőrzi a banki kartonok forgalmát, egyenlegét. 
- Részt vesz az analitikák és főkönyv egyeztetésében, a negyedéves zárás előtti 

ellenőrzésekben. 
- Részt vesz az eseti és havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. Elkészíti havonta 

a főkönyvi kivonatot és a pénzforgalmi kimutatást. 
- Rögzíti a vegyes könyvelési tételeket (állományváltozásokat). 
- Elvégzi a követelések értékelését. 
- Ellenőrzi a tárgyi eszköz analitika és főkönyv közötti egyezőség meglétét. 
- Elvégzi a költségfelosztást (6. számlaosztályról 7. számlaosztályra). 
- Elvégzi a főkönyvben a feladást, nyitást, zárást. 
- Elkészíti: 

- a várható kiadásokról és bevételekről szóló előrejelzést (határidő: Ávr. 172/A. § (1) 
bekezdés), 

- az időközi mérlegjelentést (határidő: tárgynegyedévet követő hó 20. napja), 
- az éves mérlegjelentést az éves beszámoló benyújtásának határidejével 

megegyezően, 
- a gyorsjelentést (határidő: tárgyévet követő 40. napja), 
- a költségvetési jelentést (határidő: kincstár általi közzétételt követő 15 napon belül), 
- az éves beszámolót (határidő: február 28.). 

- Közreműködik a költségvetés elkészítésében. 
 

Pénztáros: 

- Elvégzi a pénztár számláinak, gazdasági eseményeinek kontírozással történő iktatását, a 
számla összegének kifizetését. 

- Gondoskodik a napi kifizetésekhez szükséges készpénz igényléséről és felvételéről. 
- Készpénzes bevételek beszedésével kapcsolatosan kiállítja a vevő részére a 

készpénzfizetési számlát, a számla összegét bevételezi a házipénztárba, majd gondoskodik 
a bevételek Előirányzat-felhasználási keretszámlára történő befizetéséről. 

- Nyilvántartja a vásárlási előlegeket a Forrás.NET rendszerben, azt havonta ellenőrzi. 
- Vezeti a szigorú számadás alá vont bizonylatok nyilvántartását. 
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Számviteli referens (Földügyi bevételkönyvelő feladatkörben): 
- A Forrás.NET integrált könyvelői rendszerben kiállított bizonylatokat kontírozza és feladja a 

főkönyv felé, valamint rögzíti, kontírozza és feladja a főkönyv felé a földhivatali osztályok 
által meghozott határozatokat. A banki kivonat alapján a napi bevételeket lekönyveli. 

- A Kincstár által kiadott PJ02 kimutatást alapul véve elvégzi a forgalom egységes rovat 
azonosító kódonkénti egyeztetését, és szükség szerint ERA kód rendezést nyújt be. 

- Naprakészen vezeti az azonosítás alatt álló bevételek tételes kimutatását. Az éves mérleg 
elkészítéséig az azonosítás alatt álló bevételekhez a számlákat, határozatokat a szervezeti 
egységektől megkéri és az alapján végleges bevételként lekönyveli. Azon tételeket, amelyek 

azonosítása bizonylat hiányában a tárgyévet követő hónap 15-ig nem lehetséges, a kapott 
előleg főkönyvi számlára átvezeti. 

- Jelentést készít a földmérési adatszolgáltatási bevételekről és a digitális alaptérképekből 
végzett adatszolgáltatás díjának 70-30 %-os megoszlásáról a Földhivatali Főosztály felé 
(határidő: tárgyhót követő hó 10. napja). 

- A Kincstár felé havi rendszerességgel (tárgyhót követő hónap 15. napjáig) a központosított 
bevételekről adatszolgáltatást teljesít az eAdat rendszeren keresztül. 

- Átadja a lejárt követeléseket a szervezeti egységek felé végrehajtás iránti intézkedés 
céljából (határidő: tárgyhót követő hónap 15. napja). 

-  A szervezeti egységek által tett javaslat alapján a behajthatatlan követeléseket a 
könyvekből kivezeti. 

- Részt vesz az eseti és havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
 

Számviteli referens (Bevételkönyvelő feladatkörben): 
- A szervezeti egységek által átadott számlarendelvény, illetve számlázás alapját képező 

dokumentumok alapján a Forrás.NET integrált könyvelői rendszerben kiállítja a 
bizonylatokat, kontírozza és feladja a főkönyv felé. Azon bizonylatok esetében, amelyek más 
számviteli rendszerben, vagy készpénzfizetési számlatömbben kerülnek a szervezeti 
egységek által kiállításra, a Forrás.NET integrált könyvelési rendszerben rögzíti, kontírozza 
és a főkönyvi feladást elvégzi. A banki kivonat alapján a napi bevételeket lekönyveli. 

- Az éves mérleg elkészítéséig az azonosítás alatt álló bevételek számlázásához szükséges 
bizonylatokat, valamint határozatokat a szervezeti egységektől megkéri és az alapján 
végleges bevételként lekönyveli. Azon tételeket, amelyek azonosítása bizonylat hiányában a 
tárgyévet követő hónap 15-ig nem lehetséges, a kapott előleg főkönyvi számlára átvezeti. 

- Naprakészen vezeti a követelések analitikus nyilvántartását. 
- Naprakészen vezeti az azonosítás alatt álló bevételek tételes kimutatását. 
- A havi zárást követően rendezi az egységes rovatrendi kódokat a Kincstár által kiadott PJ02 

kivonat alapján. 
- Elkészíti a fizetési felszólításokat és az egyenlegközlő leveleket. 
- Átadja a lejárt követeléseket a szervezeti egységek felé végrehajtás iránti intézkedés 

céljából (határidő: tárgyhót követő hónap 15. napja). 
- A szervezeti egységek által tett javaslat alapján a behajthatatlan követeléseket a könyvekből 

kivezeti. 

- Részt vesz az eseti és havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
 

Számviteli referens (Központosított és bírságbevételek könyvelői feladatkörben) 
- A Forrás.NET integrált könyvelői rendszerben kiállított bizonylatokat kontírozza és feladja a 

főkönyv felé. 
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- Naprakészen vezeti a követelések analitikus nyilvántartását és banki könyvelését. 
- A havi zárást követően rendezi az egységes rovatrendi kódokat a Kincstár által kiadott PJ02 

kivonat alapján. 
- Adatszolgáltatást teljesít a Kincstár felé a bírság és egyéb központosított bevételek 

állományáról a Kincstár által megadott időpontokban. 
- Átadja a lejárt követeléseket a szervezeti egységek felé végrehajtás iránti intézkedés 

céljából (határidő: tárgyhót követő hónap 15. napja). 
 

Eszköznyilvántartási referens: 
- Ellátja a tárgyi eszközök nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat:  

- állományváltozások rögzítése, 
- értékcsökkenési leírás elszámolása, nullára írtak átvezetése, 
- állományváltozásokról negyedéves feladás (határidő: tárgynegyedévet követő hó 15. 

napja). 

- Elkészíti és a KSH felé megküldi: 
- a statisztikai jelentéseket (határidő: tárgynegyedévet követő hó 20. napja), 

- az éves gazdaságstatisztikai jelentést (határidő: tárgyévet követő március 31.). 
- Elkészíti és az MNV Zrt. részére megküldi: 

- a vagyongazdálkodási tervet (határidő: május 31.), 
- a beruházási terv teljesítéséről szóló beszámolót (határidő: tárgyévet követő év május 

31.), 

- vagyonkataszteri adatszolgáltatást (határidő: tárgyévet követő év május 31.). 
- Az eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata alapján előkészíti az éves 

beszámolót alátámasztó leltárt, közreműködik a leltárfelvételben. 
- Elkészíti a leltár kiértékelését, hiány és többlet rendezését. 
- Előkészíti és lebonyolítja az elhasználódott, feleslegessé vált tárgyi eszközök szabályszerű 

selejtezését. 
 

Számviteli referens (külső munkatársként): 
- Kimenő számlák kiállítása, az azokkal kapcsolatos reklamációk kezelése. Folyószámla 

egyeztetések elvégzése. 
- Részt vesz a bevételi számlára érkező bevételek beazonosításában. 
- Részt vesz az eseti és a havi rendszeres adatszolgáltatások teljesítésében. 
- Elvégzi a dolgozói költségtérítésekkel, kiküldetésekhez, munkába járáshoz kapcsolódó 

feladatokat. 

- Elkészíti a távolmaradási jelentést, megküldi mellékleteivel együtt a Főosztályra. 
- Elvégzi az adóbevallásokkal kapcsolatos feladatokat (egyeztetés, dolgozói aláíratás). 
- Részt vesz az adott főosztály központi hivatalok felé történő adatszolgáltatásainak 

teljesítésében. 
- Elvégzi a pénzkezeléshez kapcsolódó feladatok nyilvántartását, kezeli a készpénzt, és azzal 

a pénz- és értékkezelési Szabályzatban meghatározott módon és időben elszámol. 
- Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását. 
 

4.3. A Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály kormánytisztviselőinek feladatköre 
feladatkörönként: 
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Bérszámfejtési referens: 
- Számfejti a nem rendszeres személyi juttatásokat (munkába járás, szolgálati elismerés, 

napidíj, Kit. szerinti juttatások, stb.), külső személyi juttatásokat (megbízási díjak), kiküldetési 
útiköltségeket, saját gépjármű hivatali célú használatát, telefon magáncélú használatát a 
KIRA-ban történő rögzítéssel. 

- Ellenőrzi a munkába járás és kiküldetések bizonylatait, rögzíti azokat a KIRA-ban. 

- Közreműködik az illetmények és hóközi kifizetések ellenőrzésében. 
- Elkészíti az átutalási állományokat a KIRA-ban. 

- Ellátja a nem rendszeres juttatások és a külsős állományok hitelesítési feladatait. 
- Számfejti a járulékköteles ápolási díjat. 
- A munkáltató, kifizető összevont igazolásának (M30) megküldése az érintettek számára, és 

az átvételi igazolások megküldése a Kincstár felé. 
- Bonyolítja az eAdaton történő levelek fogadását, küldését. 
- Előkészíti a rehabilitációs hozzájárulás és cégautó adó bevallását (határidő: 

tárgynegyedévet követő hónap 20. napja). Az előző évi rehabilitációs hozzájárulás 
bevallásának határideje február 25. A nyomtatványban szereplő egyéb adatok bevallásnak 
határideje, nemleges adattartalommal esetén is tárgyhót követő 20. nap. 

- Kiállítja a munkavállalók által igényelt munkáltatói és jövedelemigazolásokat. 
- Továbbítja a Kincstár felé a munkavállalók különféle nyilatkozatait (bérkompenzáció, családi 

adókedvezmény, személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, bérből történő 
levonások). 

- A kötelező adatszolgáltatások összeállítása (céljuttatások, közfoglalkoztatottak havi 
elszámolása, megbízási díjak havi adatszolgáltatása, költségvetési kapcsolatok várható 
alakulásának havi előrejelzése). 

- Kezeli a munkatársak cafetéria-nyilatkozatait, gondoskodik az igényelt cafetéria juttatások 
utalásáról. 
 

Szociális ellátási referens 

- Szociális ellátások folyósításával kapcsolatos feladatok ellátása, a járási hivatalok által 
hozott döntések alapján. 

- Az ápolási díj, a gyermekek otthongondozási díja, az időskorúak járadéka, az 
otthonteremtési támogatás, a megelőlegezett gyermektartásdíj, a felfüggesztett iskoláztatási 
támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás jogosultak felé történő kiutalása. 

- Előállítja a járási hivatalok adatszolgáltatása alapján a szociális ellátások kifizetésének 
igénylését (határidő: tárgyhó 15. napja). 

- Gondoskodik a havi otthonteremtési támogatási igénylések EMMI felé történő 
megküldéséről. 

- Gondoskodik az ápolási díj, a gyermekek otthongondozási díja, az időskorúak járadéka, a 
megelőlegezett gyermektartásdíj, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi igényléseinek a Kincstár által 
működtetett eAdaton történő feltöltéséről. 

- Folyamatosan nyomon követi az ellátások kifizetésének alakulását. 
- Folyamatosan nyomon követi az ellátási számlákra történő követelésjellegű befizetéseket, 

és jelzi az érintett járási hivatal felé. 
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- Haladéktalanul tisztázza a lebonyolítási számlára történő visszafordulások okát. Az összeg 
jogosult felé történő kiutalása érdekében folyamatosan egyeztet a járási hivatalok 
ügyintézőivel. 

- Negyedévente, elektronikus úton végrehajtásra adja a megelőlegezett gyermektartásdíjakat 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. 

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fizetési felszólításainak kapcsán telefonon történő egyeztetés 
a kötelezettekkel, a beérkező részletfizetési kérelmek továbbítása az illetékes járási 
hivatalhoz. 

- A végrehajtással kapcsolatosan állandó kapcsolattartás a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Adó- és Vámigazgatóságával. 

- Részt vesz a könyvelési feladások elkészítésében EMMI fejezeti kezelésű előirányzatokhoz 
kapcsolódó számlák forgalma alapján. 

- A fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul gondoskodik a számfejtett ápolási 
díjakhoz és a gyermekek otthongondozási díjához kapcsolódó járulékok előirányzat-
felhasználási keretszámlára történő megtérítéséről. 

- A járási hivatalok adatszolgáltatása alapján gondoskodik a kiutalható természetbeni 
családtámogatások jogosultak (gondnokok) részére történő kifizetéséről. 
 

4.4. A Projekt Osztály kormánytisztviselőinek feladatköre: 

 

- a Projekt Osztály kormánytisztviselői ellátják a vagyonmegóvást és fejlesztést elősegítő Európai 
Uniós és hazai pályázati kiírások figyelését, a kapcsolódó jogszabályok, pályázati útmutatók 
nyomon követését, a pályázatok előkészítését, lebonyolítását, továbbá az egyes projektek 
szakmai és pénzügyi lezárását; 

- beszerzik, ellenőrzik, előkészítik a támogatói okirat megkötéséhez szükséges dokumentumokat, 
elkészítik az egyes pályázatokhoz kapcsolódó esetleges hiánypótlásokat, valamint a szakmai 
előrehaladási jelentéseket; 

- közreműködnek a projektekhez kapcsolódó szakmai jelentések, részösszefoglalók, illetve 

beszámolók összeállításában; 
- a kiadott útmutatók, sablonok felhasználásával, vezetői utasítás alapján előkészítik a szükséges 

szerződésmódosításokat, és változás bejelentéseket; 
- közreműködnek a pályázatok pénzügyi elszámolásának folyamataiban; 
- folyamatosan nyomon követik a projekt megvalósítás folyamatait, ellátják az érintett szervezeti 

egységek közötti koordinációs feladatokat, közreműködnek a projekt megvalósítás során 
felmerülő problémák megoldásában; 

- részt vesznek a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos adatszolgáltatási és tájékoztatási 
tevékenységben, végrehajtják az ezzel kapcsolatos feladatokat, elkészítik a szükséges 
jelentéseket; 

- közreműködnek a pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások előkészítésében és 
lefolytatásában; 

- közreműködnek a külső, illetve belső ellenőrzések során, valamint együttműködnek a pályázatok 
és a kifizetési kérelmek ellenőrzése során az ellenőrző szervekkel. 

 

4.5. A Főosztályon titkársági, iratkezelési feladatokat ellátó kormánytisztviselők feladatköre: 

 

- Felelős a Főosztályhoz érkezett és helyben keletkezett iratok mindenkori szabályzatban 
foglaltak szerinti kezeléséért. 

- Közreműködik a Főosztályon rendszeresített nyilvántartások kezelésében. 
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- Felelős a rábízott ügyiratok dokumentált kezeléséért és átadás-átvételéért. 
- Statisztikai adatok készítésével, adatrögzítési és feldolgozási feladatok elvégzésével 

összefüggő feladatok ellátása. 
- Ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a főosztályvezető megbízza. 

 

5. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje: 

 

A főosztályvezető távolléte, vagy akadályoztatása esetén a Számviteli Osztály osztályvezetője látja el 
a helyettesítést. Az osztályvezetők helyettesítését az osztályvezetők által esetileg kijelölt 
kormánytisztviselők látják el. A helyettesítésre vonatkozó további szabályokat a feladatleírások 
tartalmazzák. 
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II. 18. melléklet 
 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályának Ügyrendje 

 

1. A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály felépítése 

 

A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály élén főosztályvezető áll. 
A főosztályon belül Jogi és Perképviseleti Osztály, Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály, 
valamint Humánpolitikai Osztály működik. 

 

2. A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály működése 

 

A főosztály feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A főosztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente,  
illetve szükség szerint főosztályi értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a főosztály valamennyi 
osztályvezetője. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint  
az érintett osztály vezetője értekezletet tart. Az osztályértekezleten részt vesz az érintett osztály 
vezetője, valamennyi kormánytisztviselője, munkavállalója, illetve állandó meghívottként a 
főosztályvezető. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 

munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás 
tartalmazza. 

 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a közvetlen felettes, illetve az osztályvezető engedélyével 
lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az 
eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a 
távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a mindenkori hatályos Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerint 
történik. 
 

A főosztályvezető főosztályi szinten, illetve az osztályok vezetői osztály szinten az egyes feladatok 
hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhatnak létre. A munkacsoport önálló szervezeti 
egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását  
az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, 
valamint a munkacsoport tagjait a főosztályvezető, illetve az osztályvezető jelöli ki. 
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3. A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály feladatkörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása 

 

3.1. A főosztály feladatköre 

 

A főosztály ellátja a Kormányhivatal feladatkörébe tartozó jogi, perképviseleti, koordinációs, 
központi iratkezelési, szervezési és humánpolitikai feladatokat. 

 

3.2. A Jogi és Perképviseleti Osztály feladatköre 

 

3.2.1. A Kormányhivatal érintettségében indult közigazgatási, polgári, közszolgálati jogviszonnyal 
kapcsolatos, illetve munkaügyi peres, valamint peren kívüli eljárások, továbbá a más hatóságok 
előtti eljárások keretei között – a kormánymegbízott, illetve a főigazgató által meghatározott 
ügyekben – ellátja a Kormányhivatal jogi képviseletét. 
 

Ide tartoznak különösen: 
- a Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály, az Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, az Agrárügyi Főosztály, a Hatósági Főosztály Hatósági és 
Oktatási Osztálya által hozott hatósági döntésekkel kapcsolatos közigazgatási perek, 

- az Agrárügyi Főosztály perelhárító tevékenységével érintett Edelényi, Encsi, 

Mezőkövesdi, Miskolci és Sárospataki Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztályainak feladatkörébe tartozó döntésekkel kapcsolatos 

közigazgatási perek, 
- a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése, 
- a sérelemdíj iránti, 
- a nagy horderejű polgári- és közigazgatási perek, valamint 

- a közérdekű adatigényléssel, 
- a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos közigazgatási perek és 

- a munkaügyi perek, továbbá 

- a büntetőeljárások. 
 

Ennek során a közigazgatási perekben – az érintett szervezeti egységek által a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 40. §-ában rendelkezésre  
álló határidő feléig terjedő határidőre elkészített és a mellékleteket képező eredeti iratokkal  
együtt átadott védirat-, fellebbezés-, illetve fellebbezési ellenkérelem-, felülvizsgálati kérelem-, 

illetve felülvizsgálati ellenkérelem-, és egyéb beadványtervezet vagy szakmai álláspontot 
tartalmazó feljegyzés figyelembevételével – megszerkeszti és a kiadmányozási szabályzatban 
foglaltak szerint kiadmányozza a jogi képviselet ellátása során előterjesztendő különböző 
beadványokat. 
 

Közigazgatási perekben – ideértve az egyszerűsített pereket, a mulasztási és a marasztalási 
pereket is – a Kp. 40. §-a szerint érintett hatóság, illetve a Kormányhivatal feladatkörében érintett 
szervezeti egysége egyidejűleg – az iratkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően – 

gondoskodik a rendelkezésére álló papír alapú irat digitalizálásáról, és annak a közös  
F:/ meghajtón a Jogi és Perképviseleti Osztály mappában való elhelyezéséről az iratanyag 

bíróságra történő elektronikus továbbítása érdekében.  



 

224 

3.2.2. A Jogi és Perképviseleti Osztály feladatkörébe tartozó közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos, 

munkaügyi, polgári (kártérítési) perekben, polgári peren kívüli eljárásokban a peres iratnak 

közvetlenül a Kormányhivatal más szervezeti egységéhez történő érkezése esetén  

e tényt az érintett főosztály, illetve a járási hivatal hivatalvezetője – a kérdéses irat másolatának 
egyidejű megküldésével – kötelesek haladéktalanul írásban jelezni a Jogi és Perképviseleti 
Osztálynak. 
Amennyiben bármely szervezeti egység részére keresetlevél érkezik, úgy a keresetlevelet az 
érdemi nyilatkozat tervezetével és a rendelkezésre álló iratokkal együtt szükséges előkészíteni 
és megküldeni. 
 

A hatósági döntések tekintetében kezdeményezett közigazgatási perekkel kapcsolatos 
ügymenetre vonatkozóan a 3.2.1. pontban rögzítettek értelemszerűen irányadók a polgári,  
a közszolgálati jogviszony tárgyában indult, valamint a munkaügyi perekre is. 

 

3.2.3. A bíróságokkal történő kötelező elektronikus kapcsolattartás, a jogszabályi változásokból  
adódó feladatok figyelemmel kísérése és zökkenőmentes megvalósítása céljából a Jogi és 
Perképviseleti Osztály kormánytisztviselői segítséget nyújtanak a más szervezeti egységnél  
jogi és perképviseleti tevékenységet ellátó kormánytisztviselők részére, szükség esetén 
közreműködnek beadványaik elektronikus úton történő megküldésében, továbbítják a jelzett 
problémákat az informatikai feladatokat ellátó szervezeti egységnek. 

 

3.2.4. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal, illetve az érintett szervezeti egységekkel 
együttműködve kötelmi jogi szempontból véleményezi a központi államigazgatási szervek  
által észrevételezésre megküldött szerződéstervezeteket, megállapodás-tervezeteket, igény 
esetén közreműködik a különböző szerződésminták kidolgozásánál. 

 

3.2.5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kötelezettségvállalásának, ellenjegyzésének, 
utalványozása érvényesítésének a rendjéről szóló szabályzatában foglaltaknak megfelelően 
közreműködik a Kormányhivatal által kötendő szerződések kötelmi jogi kontrollálásában. 

 

3.2.6. Intézi az osztály jogi és perképviseleti tevékenységével, munkavégzésével összefüggő 
panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyeket, illetőleg közreműködik azon 
panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában és megválaszolásában, amelyekből a 
Kormányhivatal más szervezeti egységeivel közös érintettsége állapítható meg. 

 

3.2.7. A feladatkörében érintett szervezeti egységek adatszolgáltatása alapján – évenkénti bontásban, 

illetve szükség szerint más számbavételi időszak vonatkozásában – összeállítja, és igény szerint 

elemzi a Kormányhivatal, illetve a járási hivatalok egyes peres és peren kívüli eljárásaira 
vonatkozó statisztikát, értékeli a különböző bírósági eljárások tapasztalatait, részt vesz a 
kormánymegbízott és a főigazgató által kért, az osztály tevékenységét érintő időszaki 
tájékoztatók, illetve beszámolók elkészítésében. 

 

3.2.8. Jogi szakmai segítséget nyújt a kormánymegbízott, a főigazgató kiadmányozásával érintett 
kormányhivatali utasítások, szabályzatok, szerződések és egyéb jognyilatkozatok 
előkészítéséhez erre vonatkozó igény felmerülése esetén. 
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3.2.9. Jogi szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatal szervezeti egységei számára, amennyiben  
arra konkrét peres és nemperes ügy intézése során igény merül fel. 

 

3.2.10. A Kormányhivatal jogi képviselete egységességének megteremtése céljából jogi szakmai 

segítséget nyújt a Kormányhivatal szervezeti egységei részéről ellátandó jogi képviseleti 
tevékenységhez, ennek érdekében folyamatosan, illetve igény szerint egyeztet az érintett 
szervezeti egységekkel, azok kamarai jogtanácsosaival, ügyintézőivel. 

 

3.2.11. Erre vonatkozó igény felmerülése esetén vizsgálja a Kormányhivatal szervezeti egységei  
által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak – különösen a jogalkotásról szóló  
2010. évi CXXX. törvénynek – és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek való megfelelését. 

 

3.2.12. A közigazgatási, továbbá az egyéb tárgyú perek és peren kívüli eljárások tapasztalatai alapján  
– a főigazgató jóváhagyásával – indítványozza a kormánymegbízottnál a szükséges 
jogszabályalkotások, illetve módosítások kezdeményezését. 

 

3.2.13. Véleményezi a feladatkörébe tartozó ügyekben készített jogszabály-tervezeteket, illetve  

közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezeteit. 
 

3.2.14. Jogi szakmai segítséget nyújt a Kormányhivatallal szemben felmerülő fizetési igény miatt indult 
eljárásokban. 

 

3.2.15. Ellátja a mezőgazdasági támogatásokkal összefüggésben az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzéssel kapcsolatosan felmerülő jogtanácsosi feladatokat, a Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztálya óvadéki és jelzálogjog alapítási 
szerződések jogtanácsosi ellenjegyzését. 

 

3.3. A Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály feladatköre 

 

3.3.1. Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és 
adminisztrációs feladatokat. 

 

3.3.2. Gondoskodik az érintett szervezeti egységek bevonásával a központi ellenőrzési és mintavételi 
tervek figyelembevételével a Kormányhivatal és járási hivatalai, illetve a központi államigazgatási 
szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, 
illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzéséről, segíti a gazdaságos, egymást 
kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását, alkalmazását. 

 

3.3.3. Összeállítja a központi ellenőrzési és mintavételi tervek figyelembevételével a Kormányhivatal 
munkatervét, ellenőrzési tervét, továbbá mindazokat az összefoglaló anyagokat, melyek több 
szervezeti egység közreműködésével készülnek. 

 

3.3.4. Koordinálja a kormánymegbízott által készített éves beszámoló elkészítését. 
 

3.3.5. Részt vesz a Kormányhivatal koordinációs feladatköréhez kapcsolódóan a több ágazatot érintő 
kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásában. 
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3.3.6. Részt vesz a Kormányhivatal ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszereinek összehangolását 
célzó kezdeményezések megvalósításában. 

 

3.3.7. Közreműködik a közigazgatási szervek által az ügyfelek számára nyújtott elektronikus 
ügyintézést támogató képzések, továbbképzések összehangolásában, biztosítja azok megfelelő 
nyilvánosságát, terjeszti az ügyintézés elektronikus módszereit. 

 

3.3.8. Kidolgozza és figyelemmel kíséri a közigazgatás korszerűsítésének területi koordinálására 
vonatkozó javaslatokat. 

 

3.3.9. Közreműködik a Kormányhivatal közigazgatás-korszerűsítési és minőségfejlesztési feladatainak 

végrehajtásában. 
 

3.3.10. Ellátja a külföldi kiküldetés utazási aktájának koordinációjával kapcsolatos feladatokat. 
 

3.3.11. Ellátja a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatokat  
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál a közérdekű és közérdekből nyilvános 
adatok megismerésének, egyedi igénylésük teljesítésének, valamint közzétételének rendjéről 
szóló kormánymegbízotti utasítás szerint. 

 

3.3.12. A főigazgató iránymutatása szerint ellátja a Kormányhivatalnak a Koordinációs, Szervezési  
és Iratkezelési Osztály feladatkörébe tartozó funkcionális feladatainak irányítását. 

 

3.3.13. Koordinálja a Kormányhivatal szabályzatainak valamennyi szervezeti egység közreműködésével 
történő elkészítését. Gondoskodik az előkészített kormánymegbízotti utasítás tervezetek formai 
szempontból történő áttekintéséről, a kiadmányozásra került utasítások nyilvántartásáról. 

 

3.3.14. Kezeli a járási hivatalok működtetésével kapcsolatos egyes szakmai kérdéseket. 
 

3.3.15. Koordinálja az együttműködési megállapodások tervezetének véleményezését. 
 

3.3.16. Koordinálja a Kormányhivatalnál szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatókkal kapcsolatos 
ügyintézési feladatok ellátását és a szakmai gyakorlat letöltését. 

 

3.3.17. Gondoskodik a Kormányhivatal szakmai rendezvényei, illetve a kormánymegbízott utasítása 
szerint összehívott megyei koordinációs értekezletek megszervezéséről, valamint részt vesz  
a szakmai koordinációs értekezletek, szakmai napok napirendjének előkészítésében és 
megtartásában. 

 

3.3.18. Gondoskodik a Kormányhivatal szervezésében megvalósuló vizsgák előkészítéséről, a 
vizsgákhoz szükséges tanfolyamok és a vizsgák lebonyolításáról. 

 

3.3.19. Gondoskodik a kormánytisztviselő részére előírt továbbképzések megszervezéséről, a 
kormánytisztviselők tervszerű továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, beleértve az 
éves és középtávú továbbképzési terv végrehajtását is. 
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3.3.20. Gondoskodik a tisztviselői vizsgarendszerben az informatikai követelmények érvényesítéséről  
az Informatikai Főosztállyal együttműködve. 

 

3.3.21. Közreműködik a munkáltató egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megvalósításával összefüggő feladatok ellátásában azzal, hogy a 
közreműködés részletes szabályait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 
mindenkor hatályos, munkavédelemről szóló utasítása tartalmazza. 

 

3.3.22. Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével, az elektronikus közigazgatás kialakításával 
kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében. 

 

3.3.23. Közreműködik a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszternek  
a megyében foglalkoztatott tisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakember-
utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában, elemzi a képzés, 
továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a 
szükséges intézkedéseket. 

 

3.3.24. Közreműködik az európai uniós programok keretében végrehajtandó képzések 
lebonyolításában. 

 

3.3.25. Közreműködik a központi szakmai tervek figyelembevételével a Kormányhivatal járási 
hivatalainak feladatkörébe tartozó, kormánytisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok 
ellátásának összehangolásában. 

 

3.3.26. Ellátja a helyi önkormányzati szervek tekintetében az ügyiratkezelésről szóló jogszabályokban, 

valamint a helyi önkormányzatok egyedi iratkezelési szabályzataiban foglaltak végrehajtásának 
ellenőrzését az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv szerint. 

 

3.3.27. Közreműködik a Kormányhivatal minősített adatkezelési, irattárazási, ügyviteli feladatainak 
ellátásában. 

 

3.3.28. Ellátja az önkormányzati hivatalok egyedi iratkezelési szabályzatainak kormányhivatali 
egyetértési jog gyakorlásának előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat. 

 

3.3.29. Közreműködik a főigazgató és az igazgató titkársági, iratkezelési, minősített adatkezelési, 
irattárazási, ügyviteli feladatai ellátásában. 

 

3.3.30. Kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását. 
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3.4. A Humánpolitikai Osztály feladatköre 

 

3.4.1. Jogviszony létesítésére irányuló felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

3.4.2. A pályázati eljárások – külső, belső – lebonyolításának előkészítése, a Közszolgálati Állásportál 
honlapjára a külső pályázati kiírás rögzítése és kezelése, valamint a Kormányhivatal hivatalos 
honlapján való közzétételről gondoskodás. 

 

3.4.3. Kiválasztási és utánpótlási feladatok ellátása. 
 

3.4.4. A jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok ellenőrzése, rendszerezése. 
 

3.4.5. Adatváltozásokkal kapcsolatos feladatok ellátása.  
 

3.4.6. Az alkalmazásban álló foglalkoztatottak előzetes és időszakos foglalkozás egészségügyi 
vizsgálatához szükséges beutaló előkészítése. A foglalkozás egészségügyi vizsgálatot végző 
szolgáltató elérhetőségéről való tájékoztatás nyújtása, valamint a szolgáltató által kiállított 
igazolások kezelése, rendszerezése, nyilvántartása. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
általi megkeresésre a szolgáltatók által – a foglalkozás egészségügyi vizsgálaton megjelentekről 
– kibocsátott forgalmi lista ellenőrzése, jóváhagyása, vagy annak pontosításával 
összefüggésben javaslat megfogalmazása. 

 

3.4.7. Rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez szükséges iratok elkészítése, majd a KIRA 
rendszerben történő számfejtésre átadása érdekében az aláírással ellátott, hitelesített 
dokumentumoknak a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére megküldése.  

 

3.4.8. Szolgálati elismerésre, álláshelyi elismerésre, illetve munkavállalók Közszolgálati Szabályzat 
szerinti jutalmazására való jogosultság megállapítása (ideértve az előirányzat meghatározást is) 
és az ezzel kapcsolatos munkáltatói intézkedés előkészítése. 

 

3.4.9. Kinevezés módosítás (jogviszony hosszabbítás, feladatkör-változás, belső áthelyezés, 
munkáltató személyében történő jogutódlás stb. esetén) elkészítése. 

 

3.4.10. Kinevezéstől eltérő foglalkoztatási okiratok elkészítésével kapcsolatos feladatok. 

 

3.4.11. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok koordinálása – ideértve a hivatásos állomány 
tagjaira vonatkozó speciális teljesítményértékelési feladatokat is –; a TÉR rendszer folyamatos 
aktualizálása a személyi, szervezeti változások átvezetésével; a teljesítményértékelés 
eredményéről nyilvántartás vezetése. 

 

3.4.12. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére való felhívás előkészítése, 
vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával, rendszerezésével kapcsolatos feladatok. 

 

3.4.13. Munkáltatói igazolások előkészítése (hitelhez, oktatási-nevelési intézménynél történő 
elhelyezéshez; joggyakorlati idő igazolásához bírói álláspályázathoz, jogi szakvizsgára 
jelentkezéshez, stb.). 
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3.4.14. Az éves szabadságok megállapítása, az igénybe vett szabadságok havi szinten történő 
nyilvántartása és rögzítése. 

 

3.4.15. Fizetés nélküli szabadság engedélyezésével és megszüntetésével kapcsolatos humánpolitikai 
feladatok. 

 

3.4.16. Munkaidő-kedvezmény kiadásával kapcsolatos feladatok. 
 

3.4.17. Rendkívüli munkavégzés elrendelésével, teljesítés igazolásával összefüggő feladatok. 
 

3.4.18. A kedvezményes utazási utalványok igénylésével, érvényesítésével, kiadásával kapcsolatos 
feladatok. 

 

3.4.19. Célfeladatokkal, teljesítmény-elismeréssel, motivációs elismeréssel kapcsolatos humánpolitikai 
feladatok. 

 

3.4.20. Fegyelmi eljárással kapcsolatos humánpolitikai feladatok. 
 

3.4.21. Összeférhetetlenség fennállásával, vizsgálatával kapcsolatos feladatok. 
 

3.4.22. További jogviszony létesítésével, továbbá a gyakorolható tevékenységek ellátásával kapcsolatos 
humánpolitikai feladatok. 

 

3.4.23. A kitüntetési, elismerési javaslatok felterjesztésével kapcsolatos feladatokban közreműködés. 

 

3.4.24. Visszatérítendő krízistámogatásokkal, kegyeleti döntésekkel, közszolgálat halottjává 
nyilvánítással kapcsolatos feladatok. 

 

3.4.25. Kártérítési eljárással kapcsolatos humánpolitikai feladatok. 
 

3.4.26. Külső, belső integráció, továbbá létszám-átcsoportosítás során felmerülő humánpolitikai 
feladatok. 

 

3.4.27. A személyi anyagok jogszabályok, belső szabályok szerinti kezelése. 
 

3.4.28. Az egységes hatósági igazolvány igénylésével, kezelésével és visszavonásával kapcsolatos 
feladatok, valamint nyilvántartás vezetése és kormányhivatali honlapon történő közzététele, 
adatszolgáltatás teljesítése a Miniszterelnökség részére.  

 

3.4.29. Egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtések, adatszolgáltatások – negyedéves üres álláshely; 
negyedéves rehabilitációs hozzájárulás megfizetésével összefüggésben; továbbképzési 
kötelezettséggel, rendelkezőkről; védett állományba tartozókról, KÖZSTAT; KSH; MKK – 

teljesítése. 
 

3.4.30. Szervezeti és létszámtábla elkészítése, karbantartása. 
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3.4.31. Nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokban való közreműködés. 

 

3.4.32. A bértervezéssel kapcsolatos feladatok ellátása a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal 
együttműködve. 

 

3.4.33. Miniszter hatáskörébe tartozó vezetői kinevezésekkel (főigazgató, járási hivatalvezető) 
kapcsolatos feladatok. 

 

3.4.34. Államtitkári egyetértést igénylő kinevezések esetén a Miniszterelnökség tájékoztatása 
(osztályvezető, főosztályvezető, belső ellenőrzés vezetője, gazdasági vezető, integritás 
tanácsadó). 

 

3.4.35. A rendvédelmi szervek és a NAV kivételével a Kormánynak alárendelt szervek testületi szervei 
vezetőinek kinevezésére és felmentésére irányuló javaslatok véleményezésre történő 
előkészítése a kormánymegbízott számára. 

 

3.4.36. Jegyző további közszolgálati jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos feladatok. 
 

3.4.37. A kormányzati szolgálati jogviszony, munkaviszony megszűnésével kapcsolatos intézkedések 

előkészítése, okmányok, okiratok kiadásának előkészítése. 
 

3.4.38. Nyugdíjasok tovább-foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok ellátása a Kormány egyetértésével. 
 

3.4.39. Nyilvántartások vezetése. 
 

3.4.40. Önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítő kormánytisztviselőkkel kapcsolatos feladatok. 
 

3.4.41. A humánpolitikai iratok elektronikus kezelésével kapcsolatos feladatok, e folyamatok fejlesztése, 
foglalkoztatottak erről való tájékoztatása. 

 

3.4.42. Jogszabály-tervezetek, közjogi szervezetszabályozó eszközök véleményezése. 
 

3.4.43. A Humánpolitikai Osztály feladataival kapcsolatos utasítások felülvizsgálata, módosítása. 
 

3.4.44. A Humánpolitikai Osztály Intézményi Munkatervének elkészítése. 
 

3.4.45. Iktatással, irattárazással kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

4. A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály kormánytisztviselőjének feladatköre 

 

4.1. A főosztály kormánytisztviselőjének általános feladatai 
 

4.1.1. Köteles a rá szignált iratokat a jogszabályoknak megfelelően a határidő lejárta előtt, az 

ellenőrzéshez szükséges észszerű időn belül kiadmányozásra előkészíteni és kézjegyével 
ellátni, azt a vezető által meghatározott rendben rendelkezésre bocsátani. 

 

4.1.2. Köteles a hozzá érkezett e-maileket szignálásra továbbítani az ügyviteli ügyintézőn keresztül. 
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4.1.3. Felelős a hatályos jogszabályok szerinti munkavégzésért. 
 

4.1.4. A feladatköre alapján a részére megállapított, illetve a főosztályvezető, osztályvezető által 
kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők betartásával végzi. 

 

4.1.5. Köteles a főosztály szakterületeit érintő jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérni, és arra  
a főosztályvezető, az osztályvezető figyelmét írásban felhívni. 

 

4.1.6. Köteles a munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintéző iránymutatásait betartani. 

 

4.1.7. Amennyiben a munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintéző és a munkacsoport tagja 
szakmai kérdésben nem jutnak konszenzusra, akkor a vitás kérdés eldöntése érdekében  
az osztályvezetőhöz, főosztályvezetőhöz kell fordulniuk. 

 

4.1.8. Köteles a feladatköréhez kapcsolódó egységes nyilvántartásokat létrehozni, azokat 
folyamatosan vezetni. 

 

4.1.9. Köteles az ügyintézésre váró, a határidőben lévő, valamint az elintézett ügyiratokat 
elkülönítetten kezelni. 

 

4.1.10. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel  
a feladatkörébe utal. 

 

4.1.11. Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni. 
 

4.1.12. Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
 

4.1.13. Köteles rendszeresen tanulmányozni az osztályon rendelkezésére álló vagy interneten elérhető 
szakmai kiadványokat, joganyagokat, bírósági döntéseket. 

 

4.1.14. Alapvető kötelessége alkalmazni munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket 
és folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat. 

 

4.1.15. A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Kormányhivatal 
állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 

 

4.1.16. Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
- az irattári tételszám meghatározásáról, az előzményi iratok csatolásáról és végleges 

szereléséről, 
- az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 
- az iratokkal való elszámolásról, 
- hatósági statisztikai adatok megadásáról, 
- az ügykezelési utasítások megadásáról. 

 

4.1.17. A szakterületet érintő jogszabályváltozások figyelemmel kísérése a központi államigazgatási 
szervek területi szerveire vonatkozóan és azok alkalmazásának segítése. 
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4.1.18. A munkatervben foglalt feladatok ellátásának szervezése és koordinálása. 
 

4.1.19. Az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás. 
 

4.1.20. A főosztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések, szakmai, módszertani 
segédletek elkészítése. 

 

4.2. A főosztály titkársági, igazgatási és iratkezelési tevékenységet ellátó 
kormánytisztviselőjének feladatköre 

 

4.2.1. A feladatköre alapján a részére megállapított, illetve a kormánymegbízott, a főigazgató,  
az igazgató és a főosztályvezető, osztályvezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és 
határidők betartásával végzi. 

 

4.2.2. Vezeti a főosztályon rendszeresített nyilvántartásokat, így különösen a határidő nyilvántartást,  
az éves szabadság kiadásának, a munkaidő és a napi távozások, a szakmai értekezletek és 
rendezvények nyilvántartását. 

 

4.2.3. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a felettes vezetője állandó, vagy eseti jelleggel  
a feladatkörébe utal. 

 

4.2.4. Felelős a főosztályhoz érkező és ott keletkezett iratok szabályszerű kezeléséért. 
 

4.2.5. Felelős a rábízott iratok dokumentált átadásáért, továbbításáért. 
 

4.2.6. Statisztikai adatok készítése, adatgyűjtési, rögzítési és feldolgozási feladatok ellátása, mely  
a Humánpolitikai Osztály titkársági, igazgatási és iratkezelési ügyintézői esetében csak a 
Poszeidon iktatórendszerrel kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatásra terjed ki. 

 

4.3. A Jogi és Perképviseleti Osztály kormánytisztviselőjének további feladatai 
 

4.3.1. Ellátja a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök által a Kormányhivatal  
feladat- és hatáskörébe tartozó, az SzMSz és jelen Ügyrend alapján a Jogi és Perképviseleti 
Osztály tevékenységi körébe tartozó intézkedésekkel kapcsolatban rábízott feladatokat. 

 

4.3.2. Az általa ellátott ügyek vonatkozásában gondoskodik az osztály tevékenységi körébe tartozó 
feladatok szakszerű és eredményes ellátásáról, a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, 
a főosztályvezető, osztályvezető utasításainak végrehajtásáról. 

 

4.3.3. Fokozott figyelmet fordít a Kormányhivatal jogi képviseleti tevékenysége szakszerű, eredményes 
ellátására, elért színvonalának megtartására. 

4.3.4. Az osztály, valamint a Kormányhivatal további szervezeti egységei perképviseleti tevékenységet 
ellátó jogtanácsosai, jogi végzettségű kormánytisztviselői számára – az osztályvezető 
megbízása alapján, illetve szükség szerint utólagos tájékoztatása mellett – szakmai segítséget 
nyújt a különböző intézkedések jogszerű, egységes szemléletű előkészítéséhez, illetve 
foganatosításához. 
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5. A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak 

helyettesítési rendje 

 

A helyettesítés rendjét az egyes feladatleírások és munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

6. A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály ügyintézési rendje (munkafolyamatok leírása) 
 

6.1. Az ügyek intézése a jogszabályok és a felettes vezető által a szignálás során előírt határidőben 

történik, az ügyintézési határidő túllépése minden esetben vizsgálatot von maga után. 
 

6.2. Az egymást helyettesítő ügyintézők a távollét ideje alatt a folyamatban lévő és intézkedést igénylő 
ügyiratokat kötelesek egymásnak iratjegyzéken átadni, a szükséges információkkal a helyettesítő 
személyt ellátni. 

 

6.3. Az ügyintéző feladatait ütemezetten köteles ellátni. Amennyiben az ügy az előírt határidőben nem 
intézhető el, azt köteles haladéktalanul jelezni a közvetlen felettes osztályvezető, főosztályvezető 
részére. 

 

6.4. Az ügyben folytatott jelentősebb tárgyalásról, értekezletről, megbeszélésről, szóbeli 
megállapodásról, egyeztetésről, ügyintézői megállapításról, javaslatról, a vezető tájékoztatását 
szolgáló információról – szükség szerint – jegyzőkönyvet, emlékeztetőt, vagy feljegyzést készít az 
ügyintéző, és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetői utasításokat – 

indokolt esetben – az ügyiratra, vagy az ügyet kísérő lapra külön feljegyzi. 
 

6.5. Amennyiben a kormánytisztviselő az ügyintézés során kapott vezetői utasítással nem ért egyet: 
- köteles azt a közvetlen felettesének szóban megindokolni; 
- ezt követően jogosult az elutasított ellenvéleményét az ügyiratra, vagy az ügyiratot kísérő 

lapra rávezetni; 
- az ügyiratban feltüntetett ellenvéleményét a szolgálati felettese útján, vagy annak előzetes 

értesítésével felső szintű vezetők elé terjesztheti; 
- az ügyet intéző ellenvéleménye általában nem akadályozhatja meg a vezetői utasítás 

végrehajtását. 
 

6.6. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatbekéréseket az érkezést követően 
haladéktalanul elő kell készíteni, a beérkezett iratokat folyamatosan fel kell dolgozni. 

 

6.7. A vizsga- és képzésszervezéssel kapcsolatos igazolások kiadását az érkezést követő 5 napon 

belül, a felmerült kérdések megválaszolását 10 napon belül elő kell készíteni, és a főosztályvezető 
részére átadni. 

 

6.8. A jelentkezési lapokat, valamint a vizsgához kapcsolódó dokumentumokat az érkezést követően 
folyamatosan, de legkésőbb 10 napon belül fel kell dolgozni. 

 

6.9. A kimenő iratokat úgy kell előkészíteni, hogy a vezető jóváhagyása a határidő lejárta előtt, 
észszerű időn belül beszerezhető legyen. Ennek teljesítését az osztályvezető köteles figyelemmel 
kísérni, és a betartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. 
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6.10. A feladatok ütemezése során az ügyintéző úgy köteles eljárni, hogy a tervezetek szükség szerinti 
javítására kellő idő álljon rendelkezésre, és a határidő lejárta előtt a kiadmányozásra, és/vagy  
a láttamozásra vezetői szintenként legalább egy-egy nap biztosított legyen. 

 

6.11. A vezető által visszaadott tervezeteket az ügyintéző köteles az utasításnak megfelelően 
haladéktalanul kijavítani. 

 

6.12. Az ügyintézés akkor tekinthető lezártnak, ha a folyamatba tett ügyek ellátása során, az eközben 
felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok 
befejeződtek, és az ügyintézés eredményeként keletkezett ügyirat kiadmányozása és postázása, 
vagy más alkalmas módon való kézbesítése, illetve közlése dokumentált módon megtörtént. 
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1. A Cigándi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Cigándi Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:   3973 Cigánd, Fő u. 87.   
A Járási Hivatal telephelyei:   3973 Cigánd, Fő u. 80.  
     3973 Cigánd, Petőfi u. 89. 
A Járási Hivatal kirendeltsége:  3971 Tiszakarád, Engels Frigyes u. 13.  
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében 
meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – terjed ki. 

 

A Járási Hivatal illetékessége: Bodroghalom, Cigánd, Dámóc, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, Lácacséke, 
Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd települések 
közigazgatási területe.  
 

2. A Cigándi Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll, munkáját a hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a 
hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt osztályvezető segíti. A Járási 
Hivatalon belül Kormányablak Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály, valamint Foglalkoztatási Osztály 
működik. 
 

A járási hivatalvezető-helyettes látja el a Kormányablak Osztály vezetését. 
 

3. A Cigándi Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, a 
Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A szakmai, tájékoztatási, döntés-előkészítési feladatellátás és a jogalkalmazás összehangolása, a soron 
következő feladatok meghatározása érdekében félévente, illetve szükség szerint a járási hivatal vezetője 
értekezletet tart. A járási hivatalvezetői értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a járási hivatal szervezeti 
egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási hivatalvezetői értekezletet a 
járási hivatalvezető vezeti. 
 

Az osztályvezető az általa vezetett szervezeti egység szakmai feladatellátása, a jogalkalmazás 
összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint 
osztályértekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az adott osztály valamennyi kormánytisztviselője. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza 
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Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is 
köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját 
feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezésére a foglalkoztatottak tekintetében az osztályvezető, illetve távolléte, vagy tartós 
akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető jogosult, mely az erre rendszeresített szabadságengedélyen 
történik. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
osztályvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre.  
 

A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával 
megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, 
vagy távolléte esetén az erre kijelölt osztályvezető jelöli ki. 
 

4. A Cigándi Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 
 

4.1. Járási védelmi igazgatási feladatok ellátása: 
● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott feladatok; 
● a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok. 
 

4.2. A Kormányablak Osztály feladatköre 

4.2.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez 
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat. 

 

4.2.2. Az integrált ügyfélszolgálati és a kormányablak feladatok körében ellátja 

 a) az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben, 
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 b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
 kormányrendeletben meghatározott feladatokat, 

c) a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat, 
d) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatokat. 
 

4.3. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

4.3.1. Járási hatósági feladatok ellátása: 
● hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 

adatszolgáltatás teljesítése; 

● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett természeti 
területnek nem minősülő egyéb területen; 

● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 
meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása, 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok szolgáltatása a 
VIZIR részére; 

● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és felügyeletével 
kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, vagy 

egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út állagának 
védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi közlekedési 
hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére 
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 

4.3.2. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása: 
● az ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását 

végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása, gyermekek 
otthongondozási díja) megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● az egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 

● a közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok; 
● az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás jogosultság vonatkozásában). 
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4.3.3. Köznevelési igazgatással kapcsolatok feladatok 

● Minden olyan feladat ellátása, melyet: 
● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb vonatkozó 

jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így különösen: 
● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos közigazgatási 

hatósági eljárások lefolytatása; 
● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálatokon 

való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 
● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
 

4.3.4. Gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátása: 
● a gyermekek védelme érdekében: elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik 

szülőnél, más hozzátartozónál, nevelőszülőnél, gyermekotthonban, az ideiglenes hatállyal 
elhelyezett gyermek felülvizsgálatára vonatkozó eljárást lefolytatja, az ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermek felülvizsgálati eljárása során dönt a gyermek nevelésbe vételéről, vagy az ideiglenes 
hatályú elhelyezés megszüntetéséről, dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, dönt a gyermek nevelésbe vételének 
megszüntetéséről, kérelemre utógondozást, illetve utógondozói ellátást rendel el, dönt a gyermek 
családba fogadásáról, melynek keretében családba fogadó gyámot rendel, elrendeli a kiskorú 
gyermek védelembe vételét, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának a 
szüneteltetését, dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról; 

● a pénzbeli és természetbeni támogatással kapcsolatban: dönt a gyermektartásdíj állam által történő 
megelőlegezéséről, dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 

● a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot 
vesz fel, gyámot rendel a gyermeknek, ha mindkét szülő kiskorú, jóváhagyja az anyának kiskorú 
gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt, megtámadja az apai 
elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették; 

● az örökbefogadással kapcsolatban felveszi a szülők jognyilatkozatát, melyben hozzájárulnak 
gyermekük ismeretlen személy általi örökbefogadásához, dönt az örökbefogadni szándékozók 
örökbefogadásra alkalmasságáról; 

● pert indíthat és kezdeményezhet: szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, szülői felügyelet 
megszüntetése, vagy visszaállítása, gondnokság alá helyezés, gondnokság ügyében; 

● a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal kapcsolatban: dönt a gyermek és a szülő, továbbá 
más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, dönt a 16. életévét betöltött gyermek 
házasságkötésének engedélyezéséről, dönt a gyermek családba fogadásának engedélyezéséről; 

● a gondnoksággal, gyámsággal kapcsolatban: gyermek részére családba fogadó gyámot, eseti 
gyámot rendel, ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, felmenti a gyámot, 
gondnokot; 

● a vagyonkezeléssel kapcsolatban: dönt a gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos 
betétben történő elhelyezéséről, elbírálja az eseti, illetve a végszámadást, közreműködik a 
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gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos 
ügyekben, továbbá a hagyatéki eljárásban, 
 

● a gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti 
hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti gyámot a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. § (7) bekezdésében 
meghatározott esetben, 

● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 18. 
életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy 
művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  

 

4.3.5. A Járási Hivatal az egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok körében ellátja a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben 
meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat. 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

4.4.1. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal feladatai: 
● az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Járási Hivatal ellátja az álláskeresők 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési 
segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, 
továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek 
ellátása nem tartozik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatkörébe; 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

● közreműködik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, ellátja a 
szolgáltatást kérők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat; 

● a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 
munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 

létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a Járási Hivatal illetékességi területén van; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében; 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
● munkaközvetítést végez; 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, ellátja a munkaerőigénnyel összefüggő 

feladatokat; 

● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, részt vesz a munkaerő-piaci programban 

meghatározottak szerint a munkaerő-piaci program végrehajtásában; 
● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági 
szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban; 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

● hatósági jogkört gyakorol a közigazgatási bírsággal kapcsolatos ügyben, ha a közigazgatási bírságot 
megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére 
kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik. 
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4.4.2. Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai: 
● közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában; 
● munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból; 
● fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 
● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található közfoglalkoztatókkal, 

a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel; 
● át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 

hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 
● jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan; 
● ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését; 
● ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését; 
● ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát; 
● az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról; 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
● szervezi a közfoglalkoztatást, működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 

 

5. A Cigándi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

5.1. Az ügyintézők és települési ügysegédek feladatköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● Hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági eljárásokban 
született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó anyagi 
jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai kiadványokat, 

joganyagokat. 

● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal állandó 
és időszakos feladatainak megvalósításáért. 

● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról, 
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● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról, 
● a kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről, 
● a közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 

5.2. A titkársági, igazgatási és iratkezelési feladatot ellátó ügyintéző feladatköre 

● A titkársági, igazgatási és iratkezelési ügyintéző a részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 

feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok, iratkezelési és 
ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel az osztályvezető megbízza. 
● Felelős a Járási Hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a 

határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja az 

érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az expediálás 

vonatkozásában.  
 

6. A Cigándi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje 

● A hivatalvezetőt a hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes 

akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesítésre kijelölt osztályvezető helyettesíti. Együttes 
távollétük, vagy akadályoztatásuk esetén a hivatalvezető helyettesítését a Hatósági és Gyámügyi 
Osztály osztályvezetője látja el. 

● A hivatalvezető-helyettest a Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője helyettesíti. 
● A Kormányablak Osztály osztályvezetőjét a hivatalvezető, valamint a feladatleírásában 

meghatározottak szerint a Kormányablak Osztály kijelölt szakügyintézője helyettesíti. 
● A Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetőjét a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 

betöltetlensége, illetve a hivatalvezető-helyettes távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

helyettesítésre kijelölt osztályvezető, valamint a Hatósági és Gyámügyi Osztály kijelölt 
szakügyintézője helyettesíti. 

● A Foglalkoztatási Osztály osztályvezetőjét a hivatalvezető, valamint a helyettesítésre kijelölt 
osztályvezető helyettesíti. 

● A Járási Hivatal ügyintézői egymást a feladatleírásban foglaltak szerint helyettesítik, ettől az 
osztályvezető – a hivatalvezetővel történt előzetes egyeztetést követően – szükség esetén eltérően 
is rendelkezhet. 

 

7. A Cigándi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

7.1.  A hivatalvezető szerdán 8.00 és 16.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
7.2. A hivatalvezető-helyettes hétfőn 8.00 és 16.00 óra között tart ügyfélfogadást. 
7.3. A Járási Hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje:  
 

Szervezeti egység Ügyfélfogadási idő 

Kormányablak Osztály 

hétfő: 8.00 órától 18.00 óráig 

kedd: 8.00 órától 14.00 óráig 

szerda: 8.00 órától 18.00 óráig 
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csütörtök: 8.00 órától 16.00 óráig 

péntek: 8.00 órától 14.00 óráig 

Hatósági és Gyámügyi 
Osztály 

hétfő, szerda: 8.00 órától 16.00 óráig 

péntek: 8.00 órától 12.00 óráig 

Foglalkoztatási Osztály 

hétfő: 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 15.00 óráig 

szerda: 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 
óráig 

kedd, csütörtök: 8.00 órától 12.00 óráig 

péntek: 8.00 órától 11.00 óráig 
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1 Az Edelényi Járási Hivatal adatai 

 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:    3780 Edelény, Borsodi út 26. 
A Járási Hivatal kirendeltsége:   3752 Szendrő, Hősök tere 1. 
A Járási Hivatal telephelyei:   3780 Edelény, Bányász út 2. 
      3780 Edelény, István király útja 52. 
      3780 Edelény, István király útja 51. 
      3780 Edelény, Belvárosi út 1. 
      3700 Kazincbarcika, Egressy út 34 

       3600 Ózd, Gyújtó tér 1. 

2. Az Edelényi Járási Hivatalának szervezete 

A Járási Hivatal élén hivatalvezető áll. A Járási Hivatalon belül Kormányablak és Okmányirodai 
Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, 
Foglalkoztatási Osztály és Népegészségügyi Osztály működik. 

3. A Járási Hivatal működési területe: 

Az Edelényi Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
2. § (4) bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. A Járási Hivatal a 
feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és települési ügysegédek 
útján is elláthatja. 
 

A Járási Hivatal általános illetékességi területéhez tartozó települések megjelölését a Korm. rendelet 
1. mellékletének 4.2. pontja tartalmazza. A Járási Hivatal szervezeti egységei közül az általános 
illetékességi területen túl, a népegészségügyi hatáskörben, illetve az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben a Korm. rendelet 1. mellékletének 4.5. pontjában megjelölt, a 
Kazincbarcikai Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó, a Korm. rendelet 1. mellékletének 4.9. 
pontjában megjelölt, a Ózdi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó és a Korm. rendelet  
1. mellékletének 4.10. pontjában megjelölt, a Putnoki Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó 
települések vonatkozásában is rendelkezik illetékességgel. 
 

A Járási Hivatal illetékességi területén ellátja az egészségügyi államigazgatási szerv mindazon 
népegészségügyi, hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal az országos 
tisztifőorvos vagy a kormányhivatal feladatkörébe. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény  
(a továbbiakban: Nvt.) 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a Járási Hivatal országos 
illetékességgel jár el. A népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az 
elsőfokú eljárás a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.  
 

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján hivatalból indult eljárásra az a kormányablak, vagy 
okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi 
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területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által a 
járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes. Ezen 
jogszabályhely alapján az Edelényi Kormányablak és a Szendrői Okmányiroda vonatkozásában a 
hivatalból indult eljárások során az alábbi megosztás érvényesül: 
- az Edelényi Kormányablakhoz tartozó települések: Abod, Balajt, Becskeháza, Boldva, Borsodszirák, 
Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Damak, Edelény, Égerszög, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, 
Irota, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Nyomár, Perkupa, Szakácsi, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, 
Szőlősardó, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, 
Tornaszentjakab, Varbóc, Ziliz; 
- a Szendrői Okmányirodához tartozó települések: Debréte, Galvács, Martonyi, Meszes, Rakaca, 
Rakacaszend, Szalonna, Szendrő, Szuhogy, Viszló. 

4. Az Edelényi Járási Hivatal működése 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és a megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az  
SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott 
rendelkezések az irányadóak. 
 

A hivatalvezető – távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes – az állandó 
és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint értekezletet tart. Az 
értekezleten részt vesznek a járási hivatal osztályvezetői, indokolt esetben kormánytisztviselői, 
titkársági, igazgatási, iratkezelési ügyintézői. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint 
az osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és valamennyi 
kormánytisztviselő, titkársági, igazgatási, iratkezelési ügyintéző. 
 

4.1. Munkaidő, munkarend  

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
A részletszabályok a járási hivatal tekintetében a hivatalvezető által kiadott belső szabályzatban 
szerepelhetnek. 

4.2. Az ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje 

 

A Járási Hivatal vezetője minden szerdán 8:00-12:00 között, a hivatalvezető-helyettes minden héten 
hétfőn és szerdán 9:00 és 15:00, pénteken 9:00-12:00 között fogadja az ügyfeleket.  
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4.3. A Járási Hivatal szervezeti egységei az alábbi időpontokban biztosítanak ügyfélfogadási 
lehetőséget: 

 

Szervezeti egység Ügyfélfogadási idő 

Kormányablak és 
Okmányirodai Osztály 

(Edelényi Kormányablak) 

hétfő: 8:00-18:00 

kedd: 8:00-14:00 

szerda: 8:00-18:00 

csütörtök: 8:00-16:00 

péntek: 8:00-14:00 

 

Kormányablak és 
Okmányirodai Osztály 

(Szendrői Okmányiroda) 

hétfő: 8:00-16:00 

kedd: 8:00-12:00 

szerda: 8:00-16:00 

csütörtök: 8:00-12:00 

péntek: 8:00-12:00 

Hatósági és Gyámügyi 
Osztály 

hétfő: 8:00-16:00 

szerda: 8:00-16:00 

péntek: 8:00-12:00 

Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Osztály 

kedd és csütörtök: 9:00-11:00 

Foglalkoztatási Osztály 

hétfő: 8:00-16:00 

kedd: 8:00-12:00 

szerda: 8:00-16:00 

csütörtök: 8:00-12:00 

péntek: 8:00-12:00 

Népegészségügyi Osztály 

hétfő: 8:00-16:00 

szerda: 8:00-16:00 

csütörtök: 13:00-15:00 

péntek: 8:00-12:00 

4.4. A munkavégzés egyéb szabályai 

A munkaközi szünet – az integrált ügyfélszolgálat kivételével – 12.00 - 13.00 óra között (ebédidő) 
vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát 
meghaladja. 

 

A Kormányablak Osztály integrált ügyfélszolgálatain munkát végzők a napi munkaközi szünet 
megszervezését a folyamatos ügyintézés biztosításával szervezik meg. 
 

A járási hivatal kormánytisztviselői, titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézői, 
munkavállalói kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan való 
eltávozáskor a jelenléti ívben nyilvántartani. 
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Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével lehet. A munkahelyéről 
önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles hivatali 

felettesét értesíteni. 
 

A szabadság igénybevételének engedélyezésére – az osztály kormánytisztviselői és titkársági, 
igazgatási, iratkezelési ügyintézői tekintetében – az osztályvezető jogosult. A szabadságot a hatályos 
jogszabálynak megfelelően a járási hivatal működőképességének figyelembevételével kell kiadni. A 
szabadságok kiadására vonatkozóan a hivatalvezető egyéb munkáltatói érdekszempontokat is 
meghatározhat. 
 

A hivatalvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető jelöli ki. 

5. Az Edelényi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, titkársági, igazgatási, iratkezelési 
feladatokat ellátó ügyintézőinek, munkavállalóinak feladatköre 

5.1. A kormánytisztviselők feladatköre 

● A kormánytisztviselők biztosítják a járási hivatal hatósági tevékenységének eredményes 
ellátását, elért színvonalának megtartását, valamint közreműködnek az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az ágazati jogszabályok 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordítanak a hatósági 
eljárásokban született döntések szakmai színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● A járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

● Kötelesek naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
● Kötelesek rendszeresen tanulmányozni a járási hivatalban rendelkezésre álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek a járási 

hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkednek a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli az ügyintézőket. 

5.1.1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály szak/ügyintézőinek feladatköre  

Az 5.1. pontban leírtakon túl 
● a szigorú számadásos, valamint a munkaterületen lévő egyéb nyomtatványok kezelése; 

nyilvántartása; 
● rendelések határidőben történő feladása; 
● közlekedési igazgatási és hivatalos és egyéb nem hivatalos bélyegzők kezelése; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás; 
● az osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések tervezetének elkészítése. 
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Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● a döntés és a csatolt előzményiratok végleges szereléséről; 

● az ügyirat tisztázásáról; 

● az irattári tételszám meghatározásáról; 

● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 
megfelelő tárolásáról; 

● az iratokkal való elszámolásról; 

● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

5.2. A titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézők feladatköre 

● Az ügyintézők a feladatleírásban részükre megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzik. 

● Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettesük megbízza őket. 
● Felelősek a járási hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a 
határidő nyilvántartás vezetéséért. 

● Közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében. 

5.2.1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat 

ellátó ügyintézőinek feladatköre 

Az 5.2. pontban leírtakon túl 
● az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi az osztály címére érkezett 

postai küldeményeket, valamint az elektronikus küldeményeket, rendezi a nem névre szóló 
ajánlott és egyéb leveleket, a visszaérkező tértivevényeket, feladási, letöltési, meghiúsulási 
igazolásokat átadja az ügy intézőjének; 

● a rendezett, beérkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi, és iktatás előtti szignálásra 
átadja a vezetőnek; 

● gondoskodik az osztályhoz érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről és továbbításáról; 

● elkészíti a kimenő ügyiratokat és küldeményeket postázásra, átadja a Magyar Posta Zrt. 
munkatársának, illetve a Kormányhivatal egyéb szervei részére címzett küldeményeket a 
kézbesítőnek; 

● ügyintézés után gondoskodik a szerelt akták irattárba helyezéséről. 

 

5.3. Az Edelényi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat 

ellátó ügyintézőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje 

Az Edelényi Járási Hivatal ügyintézőjét, munkavállalóját a hivatalvezető által kijelölt ügyintéző, 
munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét a feladatleírások tartalmazzák. 
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5.4. Az Edelényi Járási Hivatal hatósági feladatellátását segítő személyi- és tárgyi működési feltételek, 
valamint üzemeltetési feladatok előkészítését, továbbá a hivatalt érintő adatszolgáltatások 
koordinálását a Hatósági Osztály szervezeti egységébe tartozó kijelölt kormánytisztviselők látják el.  

Az Edelényi Járási Hivatal a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes irányítása mellett az erre 
kijelölt kormánytisztviselői útján közreműködik a járási védelmi igazgatási feladatok ellátásában. 

6. Az Edelényi Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása (munkafolyamatok leírása) 

6.1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály feladatköre 

A járási hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvényben (a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a külföldre utazásról szóló 1998. évi 
XII. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, illetve fentiek felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben, egyéb külön jogszabályokban, valamint a Korm. rendeletben meghatározott 
feladat- és hatáskörét érintő feladatokat látja el. 

6.1.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

● gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, 
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi 
kerület) közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő 
átvezetéséről; 

● végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

● törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

● közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
● a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 
● eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
● ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
● végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 

● ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár 
személyi és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
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6.1.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

● ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, 
érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és 
az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

● a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

● ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, 
a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

● átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
● továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 
meghatározott iratokat; 

● továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő 
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

● visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, 
és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

● ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásáról; 

● a vezetői engedélyt - ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó 
értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at - az értesítéstől számított nyolc napon belül 
határozattal visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat törli; 

● jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 

6.1.3.  Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok 
és intézkedések kapcsán. 

6.1.4. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben 

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos 
hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott 
ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség. 

● A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

● A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény, vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a 
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benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

● A kormányablak a Korm. rendelet. 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az 
ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással 
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt 
az ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 

● A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a Korm. 

rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 

● A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes 

tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból 
megismerhető ügyintézési állapotáról. 
 

● A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 

6.1.5. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály a hatályos jogszabályokban meghatározott 
további feladatok keretén belül: 

● feladatköréhez kapcsolódóan a járás illetékességi területére kiterjedően statisztikai 
felméréseket, elemzéseket készít, azokban közreműködik; 

● adatszolgáltatásokat végez; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● együttműködik társhatóságokkal. 

6.2. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

6.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 

● aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés,  
● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása,  
● egészségügyi szolgáltatásra, való jogosultság igénybevételéhez rászorultság 

megállapításával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 
● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása, 
● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása, 
● szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása, 
● hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 

adatszolgáltatás teljesítése; 
● gyermekek otthongondozási díjra való jogosultság megállapításával, megszüntetésével 

kapcsolatos feladatok ellátása, 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység az Edelényi Járási Hivatal 

székhelyén, járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
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6.2.2. Köznevelési igazgatási feladatai:  

Minden olyan feladat ellátása, melyet: 
● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
 

● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 

6.2.3. Egyéb államigazgatási hatósági feladatai: 

● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 
természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 

● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 
meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása, 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 
szolgáltatása a VIZIR részére; 

● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és 
felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

6.2.4. Gyámügyi igazgatással összefüggő feladatok: 

A járási hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a gyermekvédelmi 
és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A 
járási hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi ügyekben általános elsőfokú 
hatóságként jár el.  
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6.2.5. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében: 

● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 
vagy más alkalmas személynél, nevelőszülőnél, gyermekotthonban családba fogadó gyámot, 
vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését, 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról,  
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot, helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, 
● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,  
● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről,  
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,  

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,  
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,  
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, megelőző pártfogásáról és annak megszüntetéséről, 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését, 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény készítésére. 

6.2.6. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,  
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

6.2.7. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  

● kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,  
● hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 
képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 
meg, a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához. 
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6.2.8. A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 

6.2.9. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  

● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,  

● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 

6.2.10.  A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 

● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás helyességének 
megállapítása iránt.  

6.2.11. A Járási Hivatal feljelentést tesz 

 a gyermek veszélyeztetése,  

 a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy  

  a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 

6.2.12. A Járási Hivatal a kapcsolattartással a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban: 

 

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról,  
● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,  
● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, dönt a gyermek sorsát érintő lényeges 

kérdésekben a szülők vitájáról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás-

szabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
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● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 
tartózkodási helynek az elhagyását, 

● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási 
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság 
megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat 

● eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által nem térített összegének elengedésére, 
csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

6.2.13. A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban: 

● a gyermek részére családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, felmenti, felügyeli tevékenységüket, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 

● felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi 
gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 

● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  

6.2.14. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 

● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 
fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 
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● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

6.2.15. A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti 
hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti gyámot a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. § (7) 
bekezdésében meghatározott esetben. 

6 3. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatköre 

Az Osztály az osztályvezető közvetlen vezetése alatt működik, amely élelmiszer-biztonsági, 
élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi, 
állatvédelmi, feladatokat lát el. 
 

Az élelmiszerlánc felügyeletének keretében az élelmiszerek biztonságával, az élelmiszer-higiéniával, 
élelmiszerek minőségével, állategészségüggyel, állatvédelemmel és állattenyésztéssel kapcsolatos 
hatósági ellenőrzési, mintavételi, nyilvántartásba vételi feladatokat lát el. Tevékenysége kiterjed a 
növényi és állati eredetű alaptermék előállítás, élelmiszer előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás, 
forgalmazás, vagyis az élelmiszerlánc minden szakaszára. Ezzel kapcsolatban állategészségügyi, 
állatvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági intézkedéseket hozhat. 

6.3.1. Szakhatóságként közreműködik: 

Szakhatóságként közreműködik az egyes építésügyi hatósági eljárásokban:  
Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
építmény, építményrész esetén, bejelentés köteles élelmiszer előállító létesítmény (beleértve 
vendéglátás, közétkeztetés); élelmiszer forgalmazó, illetve tároló; bejelentés köteles takarmány 
forgalmazó, tároló esetén, valamint, állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, 
országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, 
vadaspark, rendeltetésű építmény, építményrész; kegyeleti állattemető hulladékégetője, állati tetem-

hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, takarmány előállító, önálló rendeltetési 
egységet tartalmazó építmény, építményrész építése, használatba vétele során történő eljárásokban, 
kereskedelmi eljárások körében, vásár és piac engedélyezési eljárásban, állatgyógyászati készítmény 
kiskereskedelmi forgalomba hozatalánál. 

Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, 
gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 
Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát. 
Vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát. 
Nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, azok adatait a 
NÉBIH részére – értékelés és közzététel céljából – megküldi. 
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6.3.2. Szervezi és irányítja a járás vágóhídjain állategészségügyi szaksegédi feladatok ellátását, az 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző személyek munkáját. 
 

6.3.3. Végrehajtja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves létesítmény ellenőrzési és monitoring mintavételi 
terv járási feladatait. Elkészíti az előírt rendszeres havi, negyedéves és éves, valamint eseti 
jelentéseket. 
Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-
mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, 
és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében, továbbá adatot szolgáltat az 
egészségügyi államigazgatási szerv részére; 
 

6.3.4. Együttműködik élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra, vagy állatról 
emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett a járási 
hivatal Népegészségügyi Osztályával. 
 

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok végrehajtása során a Járási 
Hivatalvezető Hivatalán keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályával, a megye többi járási 
hivatalával, és együttműködik a települési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil 
szervezetekkel. 

 

6.3.5. Szervezi az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével 
(ENAR) kapcsolatos egyes feladatokat. 

Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-egészségügyi 
feladatok területi ellátását. 
 

6.3.6. Döntést hoz az állami kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó összeg esetében. 
Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszer-
minőségellenőrzési, takarmány-ellenőrzési és állatvédelmi bírságot szabhat ki. 

Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú 
elkülönítésének követelményeit és időtartamát. 
 

6.3.7. Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 
informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat (TRACES). 
 

6.3.8. Ellátja az Unió tagállamaiba és harmadik országokba irányuló élő állat- és termékszállítás 
hatósági felügyeletét és bizonyítványt állít ki. Hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki az állami 
támogatásokkal kapcsolatos kifizetési kérelmekhez, illetve a földvásárláshoz szükséges 
állatsűrűségről.  
 

6.3.9. Felügyeli a tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állat-egészségügyi, előírások 
megtartását.  

 

6.3.10. Engedélyezi: 
● a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány 

forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását, 
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● az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 
kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 

● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 
fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 

● külön engedélyt ad ki az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt 
élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmazására, 

● nagy létszámú állattartó telepek, valamint kis létszámú tenyész telepek betelepítését, 
benépesítését. 

 

6.3.11. Nyilvántartásba veszi: 
● a bejelentés kötelezett élelmiszer előállítókat az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerint, 
● az élelmiszer csomagoló anyaggyártó és forgalomba hozó létesítményeket, 
● az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket, 
● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatalai tevékenységet, 
● az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállítási tevékenységet végző 

élelmiszerforgalmazókat, 
● kistermelőket, 
● első magyarországi forgalomba hozói tevékenység végző vállalkozásokat, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzését, 
● az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), 

valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről, 
● az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, gyepmesteri telep, 
állatmenhely, állatpanzió, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, állatvásártér, ellenőrző 
állomás pihenőhely, valamint állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, 
ártalmatlanítását végző vállalkozás működését, 

● az élelmiszer előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 
kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 

● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatali tevékenységet, 
● az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állatot tartó gazdaság 

benépesítését, valamint állatok részvételével tartott rendezvények (állatvásár, állatpiac, 
állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató) tartását, 

● az élelmiszerbiztonsági felügyelet alá tartozó létesítményeket, 
● eb oltási matricát. 

 

6.3.12. Ellenőrzi: 
● rendszeres jelleggel ellenőrzi a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 

előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek 

során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartását; 

● az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 
élelmiszer visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 
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vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és 
fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét - beleértve a rovar - és 
rágcsálóirtást; 

● az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, okiratokat; 
● az élelmiszer előállító, forgalmazó létesítmények ivóvíz felhasználását és az ivóvíz 

minőségére vonatkozó követelmények teljesülését; 
● az állatok tartása és szállítása, forgalmazása és vágása során az állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályok betartását; 
● az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő 

állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 
● állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 

takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 
során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 

● az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

● a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
● az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, 

forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit; 
● az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 

állatgyógyászati készítmények felhasználását; 
● a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 
● az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt 

és a szállítóeszközt; 
● a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 

járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 
összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való 
mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a 
takarmányjelölési előírások betartását; 

● a takarmányok felhasználását és szállítását; 
●  a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget;    
●  a takarmányok exportját és importját; 
●  a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

● a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 
 

6.3.13. Elrendeli: 

● járványveszély esetén szükséges hatósági intézkedéseket;  
● az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a 

járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, 
fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; 
gondoskodik a társhatóságok tájékoztatásáról; 

● az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 
 

6.3.14. Részt vesz: 
● az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 

valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési 
feladatait; 
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● az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalának ellenőrzésében. 

Megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország területén 
történő átszállítását. Közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának 
ellenőrzésében. 

6.4. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 

6.4.1.. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 

● ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott 
feladatokat, 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

6.4.2. Koordinációs feladatok:  

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, 

● feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi 
és Munkavédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) osztályaival, ennek keretében 
rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Főosztály felé, 

● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat, 
● a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi, 
● kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 
● segíti a Főosztály Munkaerő-piaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti az 

osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat, 
● előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok osztályon történő 

teljesítését, 
● kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat, 
● szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
● megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket, 
● kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel, 

● munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken, 
● a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 

korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A Járási Hivatalt 
közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés), 
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● együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, non-profit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében, 
● rendszeresen tájékoztatja a szakmai irányító szervet a közfoglalkoztatás támogatással 

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök 
célirányos és hatékony felhasználásáról, 

● ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

6.4.3. Illetékességi területén átnyúló feladatok körében: 

● fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket, 
● munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató 

munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország 
területére,  

● uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató – az 

illetékességi területen kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére, 
● ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

6.4.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 

● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 
szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 
megállapított álláskeresési támogatások és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 
megszűnésével, megszüntetésével, visszakövetelésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat, 

● szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, 

● a hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel 
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat, 

● a Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és az osztály 
együttműködését, a Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések 
betartásával tájékoztatja a Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci 

információkról, 
● az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes iratával 

és a keresetlevéllel együtt felterjeszti a Kormányhivatal számára, 
● elbírálásra felterjeszti a Főosztály vezetőjének hatáskörébe tartozó méltányossági kérelmeket, 
● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint 
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására 
kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 
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● ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását, 
● megkeresések formájában adatszolgáltatást teljesít és kér, 
● közreműködik a MEV-rendszer működtetésében, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat, 
● ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, 
● ellátja az osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 

közzétételével kapcsolatos feladatokat, 
● ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

6.4.5. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 

● az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási 
Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat; 

● ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a külföldön munkát vállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a külföldön 
munkát vállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 
egységes nyomtatványok beszerzéséről, igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti – nyomtatványt állít ki a 
magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

● külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői 

nyilatkozat); 

● részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 
programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó 
munkaerő-piaci támogatást nyújthat.  

6.4.6. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 

● a regisztrált álláskeresők kompetenciának felmérését, valamint szegmentálását végzi az 
elsődleges munkaerőpiacon történő hatékony elhelyezés érdekében, 

● munkaközvetítést végez, 
● közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében, 

bonyolításában és ellenőrzésében, 
● fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, 
a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat, 

● a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 
a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására, 

● információt nyújt, tanácsadást végez, egyéb szolgáltatást nyújt, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
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● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, 
éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít, 

● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a 
csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

● közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 

6.5. A Népegészségügyi Osztály feladatköre 

6.5.1. A Népegészségügyi Osztály feladatai körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott 
feladat- és hatáskörét érintő feladatokat;  

● ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközök által számára 
meghatározott feladatokat; 

● a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, 
táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, 
mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot 
vesz igénybe; 

● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a 
nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén; 

● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén; 
● ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi 

szolgáltatók felett; 
● részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. 

6.5.2. A hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 

 ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 

 ellenőrzéseket végez; 
 nyilvántartásokat vezet; 
 eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
 sírnyitást és boncolás nélküli hamvasztást engedélyezi, 
 feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 
 azokban közreműködik; 
 rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
 ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
 ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
 ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
 munkaterve(ke)t készít; 
 munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
 rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
 adatszolgáltatásokat végez; 
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 együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
 kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket. 

6.5.3. Az egészségügyi igazgatás területén:  

 

● ellátja az egészségügyi szolgáltatók - köztük a betegszállítást végző egészségügyi 
szolgáltatók, mentési tevékenységen belül rendezvénybiztosítást végző egészségügyi 
szolgáltatók, intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátási tevékenységet végző 
egészségügyi szolgáltatók- működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 

● az új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimumfeltételeknek 
való megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart;  

● a hatályos működési engedélyekben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek 
való megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi; 

● a szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, 
vezeti, új adatokkal feltölti, aktualizálja, szükség esetén adatokat lekérdez; 

● az Országos Tisztifőorvos, a Népegészségügyi Főosztály, a KSH és egyéb szervek kérésére 
adatokat közöl; 

● az egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványt ad ki; 
● egészségügyi szolgáltatók részére szervezett szakmai továbbképzésekről értesítést, 

jogszabályváltozásokról tájékoztatást ad; 
● tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását ellenőrzi; 
● egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezi, elrendeli; 
● szakfelügyelők közreműködésével szakfelügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók 

egészségügyi tevékenysége felett, 
● ellátja a Kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat engedélyezésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja az egészségügyi dolgozók alkalmasságával kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja az igazolás kiállítására jogosult főorvosokat foglalkoztató szolgáltatók nyilvántartásával, 

szakvélemény felülvizsgálata iránti felkéréssel kapcsolatos feladatokat; 
● az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 

valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének 
engedélyezéséről szóló jogszabály alapján ellátja az elhalálozás tényének bejelentésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 

6.5.4. Környezet- és település-egészségügyi szakterület: 

 felügyeli a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 

során a közegészségügyi előírások teljesülését; 
 felügyeli a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és elhelyezést, a hulladékok kezelését és 
elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit; 

 felügyeli a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
 felügyeli a munkahelyek közegészségügyi feltételeit; 
 feladatai hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a 

felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
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mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, illetve a beltéri 
levegőszennyezettség vizsgálatára; 

 a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 
távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése érdekében; 

 az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Népegészségügyi Főosztályt, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, 
szolgáltatókat, stb.; 

 közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében a Járási Hivatal jogszabályokban 
rögzített hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

 felügyeli a medencés fürdők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek megvalósulását; 
az építésügyi engedélyezési (elvi építési, építési, fennmaradási, illetve településrendezési) 
eljárások során elbírálja a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelményeknek való megfelelést, a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a 
kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést, az 
egészségvédelem biztosítása érdekében az országos építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési 
követelményeitől való eltéréshez hozzájárulást; 

 vízjogi engedélyezési eljárások során végzi a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és 
gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatát határértékek 
megállapításához kötött eljárásokban, tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záró 
dokumentáció elbírálására, valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos 
beavatkozás szükségességének megítélésére vonatkozó eljárásokban, az elvi vízjogi 
engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, és a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárásokban; 

 szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

 rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
 ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat. 

6.5.5. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület: 

 nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság 
időszakos, vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, 
szabadidő eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 

 javaslatot tesz, intézkedik az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 
valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére; 

 a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélye kiadására 
irányuló eljárásban – az intézményre vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében – szakhatóságként való 
közreműködés; 
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 szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

 rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

 ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

6.5.6. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület: 

 vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását; 
 vizsgálja az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat és 

elősegíti leküzdésüket; 
 végzi és felügyeli a különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kozmetikai készítmények, 

étrend kiegészítők előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba 
hozatalának helyszíni ellenőrzését; 

 az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 

 ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy a Járási Hivatal hatásköre esetén meghozza a 
szükséges hatósági intézkedéseket; 

 szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
 tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 

táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
 építési engedélyezési, a működési engedélyezési eljárás, valamint használatba vételi eljárás 

során szakhatósági hozzájárulás kiadása. A higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés, a kémiai biztonságra vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások teljesülése; 

 kérdésében jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzések lefolytatása; 
 szociális szolgáltatás, fekvőbeteg ellátás ellenőrzése során a táplálkozás-egészségügyi és 

dietetikai feltételek teljesítésének ellenőrzése; 
 szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
 rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
 ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
 általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
 munkatervet készít; 
 rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
 adatszolgáltatásokat végez; 
 együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 



268 
 

6.5.7. Kémiai biztonsági szakterület: 

 végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 
közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 

 ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat; 

 feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 
társosztályokkal, szervekkel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal; 

 szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

 rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

 ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

 általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
 munkatervet készít; 
 rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
 adatszolgáltatásokat végez; 
 együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

6.5.8. Járványügyi szakterület: 

 irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 
hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy 
a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy 
részére; 

 megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti, helyszíni járványügyi 
vizsgálatokat végez; 

 vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat; 

 szervezi és ellenőrzi a terhesek HBsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 
 a Népegészségügyi Főosztály számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a járás 

területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 
 zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 
 illetékességi területén szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű 

tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 
 vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 
 a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását; 
 kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 
 folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

 figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos betegségek esetén; 
 ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat; felkészíti a járás egészségügyi alapellátó intézményeit a 
szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (például virális enterális járványok, influenza, 
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influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és 
jelentet 

 végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
kivizsgálását, a terjedési út felderítését; 

 ellátja a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének járványügyi ellenőrzését és az ezzel 
kapcsolatos hatósági feladatokat; 

 hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 
előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását; 

 járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

 nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
 végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását; 
 figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok 
megelőzésére, elhárítására; 

 nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 

 nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik; 

 ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi 
kártevőirtást végző egyéb képesített személyeket; 

 szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

 rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

 ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

 általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
 munkatervet készít; 
 rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
 adatszolgáltatásokat végez; 
 együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

6.5.9. Egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) feladatok: 

 közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő 
szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében;  

 az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 
népegészségügyi ismeretek terjesztését; 

 csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 
szinten kezdeményezi; 

 helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 
bevezetését és szervezését; 
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 az Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programjában foglaltakkal összhangban 
a gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikófaktor szűréseket 

kezdeményez és végez. A háziorvosok bevonásával a járás lakossága különböző 
veszélyeztetett korú csoportjainak reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor 

szűrését kezdeményezi és végzi (vérzsírok, vércukor, testsúly, vérnyomás, dohányzási 
szokások); 

 gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (tápláltsági státusz, a 
keringési, légző rendszer vizsgálata); 

 népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 
részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 
szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 

6.5.10. Vezető ápolói feladatok: 

 végzi az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-, 
iskolaorvosi ellátás), a járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a 
kúraszerűen végezhető ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül 
végzett ápolási tevékenység, valamint a bentlakásos, ápolást, gondozást nyújtó szociális 
intézményeken belül történő ápolási tevékenység szakfelügyeletét; 

 szakmai tanácsadást / konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

 rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

 ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos feladatokat 
 általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
 munkatervet készít; 
 rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
 adatszolgáltatásokat végez; 
 együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
 munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt az ápolási alap- és szakfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
 az egészségügyi ellátással, szakmai tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű 

bejelentések kivizsgálását elvégezi, kezdeményezi és feladatkörében megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 

6.5.11. Vezető védőnői feladatok: 

 ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét illetékességi körében az egészségügyi 
szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 16/2019 (VII.30.) EMMI  rendeletben foglaltaknak 

megfelelően, a minimum feltételek meglétét vizsgálja; 
 a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását 

elvégzi, kezdeményezi és megteszi a szükséges intézkedéseket; 
 közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 

megvalósításában, minőségének fejlesztésében a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi 
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követelmények közvetítésében és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és 
folyamatos nyomon követésében, különös tekintettel az alábbi feladatok ellátásával: 

 segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő 
működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 

 közreműködik minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás (szakmai menedzseri és 
támogató tevékenység) minőségének követésében és értékelésében; 

 közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében a védőnői 
gondozottak egészségi állapotának, elégedettségének nyomon követésével; 

 közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 
 meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk lehetőségeit, 
 továbbá közreműködik azok megvalósításában;  
 munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt a védőnői alapfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
 gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, továbbá 

értékeli, elemezi, jelenti, bemutatja azokat; 
 javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésekre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésre (védőnői állások létesítésére, átszervezésére, 
megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, 
kitüntetésére); 

 segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 
 kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 
 felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli, népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében (különös tekintettel a Védőnői Méhnyakszűrő Programra); 

 részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok kidolgozásában, 
véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 

 képviseli a védőnői szakmát illetékességi körben; 
 szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a védőnők által 

ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, megvalósításához, 
felügyeletéhez, értékeléséhez, a területi, az iskola-védőnői feladatok helyettesítéssel történő 
ellátásához; 

 szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében: 
 körzetek kialakításáról – figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság összetételét, 

egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát; 
 ellátandó oktatási intézmények számáról, típusáról; 
 felkérés esetén védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 
 védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére 

irányuló eljárásban; 
 megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal; 
 szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
 rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
 ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat 
 általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
 munkatervet készít; 
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 rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
 adatszolgáltatásokat végez; 
 együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

6.5.12. Családvédelmi feladatok: 

 tanácsadást tart: családtervezési tanácsadást, ifjúsági tanácsadást, családvédelmi 
tanácsadást; 

 igazolást ad családvédelmi szolgálaton való részvételről; 
 vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; 
 írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; 
 átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek; 
 a CSVSZ védőnője köteles az adatokat bizalmasan kezelni, a titoktartási és adatvédelmi 

kötelezettségének eleget tenni; 
 nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét; 
 tevékenységét tervezi és az előírásoknak megfelelően dokumentálja; 
 havi esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokon részt vesz; 
 közreműködik a Családvédelmi Szolgálat tevékenysége minőségének fejlesztésében (adatot 

szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, intézkedést kezdeményez). 

6.5.13. A jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül:  

● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; 
● figyelemmel kíséri és értékeli az illetékessége alá tartozó járások közegészségügyi, 

járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi 
állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli, stb. tényezőket, az előbbiekkel 
kapcsolatos epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve 
végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a járási 
hivatalnak és a Népegészségügyi Főosztálynak. 
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6.5.14. Nemdohányzók védelme 

● felügyeli és ellenőrzi a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény betartását; 

● ellátja a zárt légterű dohányzóhely kijelölésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 
ellátja a jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedélyezésével 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 
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1. Az Encsi Járási Hivatal adatai  

 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:  3860 Encs, Petőfi u. 75. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (4) 
bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott településekre terjed ki. 
 

2. Az Encsi Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll, munkáját a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
osztályvezető segíti. A Járási Hivatalon belül Kormányablak Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály, 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály és Népegészségügyi 
Osztály működik. 

 

3. Az Encsi Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 

 

A járási hivatalvezető a Járási Hivatalon belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, 
a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint járási 
hivatalvezetői értekezletet tart. Az értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, a hivatalvezető-

helyettes, az álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte 
esetén az erre kijelölt osztályvezető, a járási hivatal osztályvezetői, illetve a járási hivatalvezető által 
meghívott, a napirendek tárgyában érintett személyek. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és az osztály valamennyi 
kormánytisztviselője és munkavállalója. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a hivatalvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
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A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási hivatalvezető, 
távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
osztályvezető feladata, mely az erre rendszeresített szabadságengedélyen történik.  
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén az osztályvezető egyes feladatok 
hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló szervezeti 
egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az 
erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, 
valamint a munkacsoport tagjait az osztályvezető jelöli ki. 
 

4. Az Encsi Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 
 

4.1. A Kormányablak Osztály feladatköre: 
 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
A Járási Hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvényben (a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a 
külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni 
cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, az illetékekről 
szóló 1990. évi XCIII. törvényben, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási 
támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben, a koronavírus elleni védettség 
igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben, illetve fentiek felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben, és egyéb külön jogszabályokban, valamint a  
Korm. rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat látja el. 
 

A Kormányablak Osztály hivatalból indult eljárás esetén a feladatkörébe tartozó 
feladatokat ellátja a következő településekre vonatkozóan: 

Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fancsal, Fáj, 
Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Hernádpetri, Hernádszentandrás, 
Hernádvécse, Ináncs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Méra, Novajidrány, 
Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere. 

 

4.1.2. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

 

 gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, 

adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi 
kerület) közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő 
átvezetéséről; 

 végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

 ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével 
összefüggő, jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 
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 törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

 közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
 a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 
 eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
 ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
 végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
 ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 

 ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár 
személyi és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
 

4.1.3. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

 ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, 
érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem 
teljesítéséről és az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

 a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő 
kiadásáról; 

 ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

 ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági 
okmányok, a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási 
igazolvány okmányok kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

 átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
 továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében 
csatolandóként meghatározott iratokat; 

 továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő 
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

 visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból 
kivonja, és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő 
bevezetéséről; 

 ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél 
részére történő átadásáról; 

 a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó 
értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at – az értesítéstől számított nyolc napon 
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belül határozattal visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat 
törli; 

 jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

4.1.4 Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok 
és intézkedések kapcsán. 
 

4.1.5. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat. A kormányablakban előterjeszthető a 
gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása iránti kérelem, illetve a koronavírus 
elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt igénylő ügybejelentő lap. 
A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 
 

4.1.6. Kormányablak Osztály kormányablak szak/ügyintézőinek feladatköre  
 

A 4.1. pontban leírtakon túl 
● a szigorú számadásos, valamint a munkaterületen lévő egyéb nyomtatványok kezelése; 

nyilvántartása; 
● rendelések határidőben történő feladása; 
● közlekedési igazgatási és hivatalos és egyéb nem hivatalos bélyegzők kezelése; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás; 
● az osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések tervezetének elkészítése. 
 

Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● a döntés és a csatolt előzményiratok végleges szereléséről; 
● az ügyirat tisztázásáról; 
● az irattári tételszám meghatározásáról; 
● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról; 
● az iratokkal való elszámolásról; 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

 

4.2. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

4.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság megállapításával 

kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása; 
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● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

● a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
● hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 

adatszolgáltatás teljesítése; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Járási Hivatal székhelyén, 

járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

4.2.1.1. Köznevelési igazgatási feladatai: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálatokon 
való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
 

4.2.1.2. Egyéb államigazgatási hatósági feladatai: 
● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 

természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 
● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása; 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 
szolgáltatása a VIZIR részére; 

● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és 
felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
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helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 

4.2.1.3. Az ügysegéd feladatai: 
 A Járási Hivatal az Encsi járáshoz tartozó településein járási ügysegédek útján biztosítja a 
 kihelyezett ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: ügysegéd). Az ügysegéd: 

 közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, 
panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában, megválaszolásában együttműködve a Járási 
Hivatal szervezeti egységeivel; 

 biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását; 
 gondoskodik az ügysegédi működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről; 
 tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről; 
 ellátja az ügyfelet az eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokkal, egyéb 

szükséges mellékletekkel, illetve tájékoztatást nyújt ezek hozzáférési helyéről; 
 tájékoztatást nyújt az eljáráshoz szükséges adatok, az ezeket megalapozó iratok köréről, 

segít a formanyomtatványok kitöltésében; 
 érdemi döntésre előkészíti a járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket; 
 közreműködik a Járási Hivatal szervezeti egységeivel történő időpont egyeztetésben; 
 helyettesítését a felettes utasítása szerinti ügysegéd látja el. 
 

4.2.2. Járási gyámügyi feladatok: 

A Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott, a Járási Hivatal 
feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 

 

4.2.2.1. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök különösen: 
A Járási Hivatal, mint Gyámhatóság (a továbbiakban: Gyámhatóság) a gyermekek védelme 
érdekében: 

 elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél  
(a továbbiakban: nevelőszülő), vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékosok, 
vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – 

családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot 
rendel; 

 megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
 dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
 nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi- és helyettes gyermekvédelmi 

gyámot rendel,  
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 a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 
elhelyezéséhez kapcsolódóan 

 dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén, vagy a 
javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról, vagy annak megtagadásáról; 

 véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes 
elhelyezéséről, és  

 a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 
kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 

 dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
 figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét; 

 dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
 dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

 dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
 megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
 dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
 közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
 dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
 dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról; 
 kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
 megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
 a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 

4.2.2.2. A Gyámhatóság a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
 dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 
 dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.2.2.3. A Gyámhatóság a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
 kk. apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 
 hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a 
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törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a 
hozzájárulást nem adja meg; 

 hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához; 

 eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

 az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
 az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll 
fenn; 

 jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
megdöntése iránt; 

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

4.2.2.4. A Gyámhatóság a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében: 

 a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 
 a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét, és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás; 

 a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

4.2.2.5. A Gyámhatóság az örökbefogadással kapcsolatban: 
 dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 
 felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

4.2.2.6. A Gyámhatóság pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
 a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 
a gyermek kiadása; 

 a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 
 a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása; 
 a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való 
kizárás megszüntetése; 

 a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása  
iránt. 
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4.2.2.7. A Gyámhatóság feljelentést tesz: 
 a gyermek veszélyeztetése; 
 a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

 az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 
miatt. 

 

4.2.2.8. A Gyámhatóság a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy 
holtnak nyilvánítását. 

 

4.2.2.9. A Gyámhatóság a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal ésa gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban: 

 dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben – különösen, ha az a bíróság, ügyészség által elrendelt távoltartás 
következményeként a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 71. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján indokolt – felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a 
kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott 
közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

 dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 
 dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 
megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét 
rendeli el; 

 hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 
 dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 
 jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének, vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását; 
 dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 
 eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács 4/2009/EK rendelete  
(2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó 
jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott 
együttműködésről, valamint a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak 
behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan 
az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a 
Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a 

tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára 
irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására, 
vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

 a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell,- vagy hirdetési tevékenység keretében 
történő foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat.  
 

4.2.2.10. A Gyámhatóság a gyámsággal, gondnoksággal előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban: 
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 a gyermek részére családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli; 

 ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket; 
 felügyeli a családba fogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám, 

helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét; 
 felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 
 külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat; 

 felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

 támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

 

4.2.2.11. A Gyámhatóság hatáskörébe tartozik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, 
cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi 
meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez. 

 

4.2.2.12. A Gyámhatóság a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
 dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

 dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

 elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 
 közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben; 
 közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

4.2.2.13. A felsorolt feladatokon túl a Gyámhatóság: 
 rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. § (5) 

bekezdésében meghatározott esetben; 
 rendeli ki az idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti 

gyámot a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
II. törvény 87/D. § (7) bekezdésben határozott esetben.  

 

4.3. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatköre 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatkörébe tartozik az 

élelmiszer-biztonsági, takarmány- ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi 
és állatvédelmi feladatok ellátása az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló  
2008. évi XLVI. törvény, illetve a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
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szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján. Tevékenysége kiterjed a 
növényi és állati eredetű alaptermék előállítás, élelmiszer előállítás, feldolgozás, tárolás, 
szállítás, forgalmazás, minden szakaszára. Ezzel kapcsolatban állategészségügyi, 
állatvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági intézkedéseket hozhat. 

Szakhatóságként közreműködik az egyes építésügyi hatósági eljárásokban:  
Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet 
tartalmazó építmény, építményrész esetén, bejelentés köteles élelmiszer előállító létesítmény 
(beleértve vendéglátás, közétkeztetés); élelmiszer forgalmazó illetve tároló; bejelentés köteles 
takarmány forgalmazó, tároló esetén, valamint, állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, 
laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, 
állatverseny, állatkert, vadaspark, rendeltetésű építmény, építményrész; kegyeleti állattemető 
hulladékégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, 
takarmány előállító, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész építése, 
használatba vétele során történő eljárásokban, kereskedelmi eljárások körében, vásár és piac 

engedélyezési eljárásban, állatgyógyászati készítmény kiskereskedelmi forgalomba 
hozatalánál. 

Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott 
(elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 

 

Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát. Vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát. 

 

Nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, azok 
adatait a NÉBIH részére – értékelés és közzététel céljából – megküldi. 

 

Szervezi és irányítja a járás vágóhídjain állategészségügyi szaksegédi feladatok ellátását, az 

élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző személyek munkáját. Szervezi 
az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével (ENAR) 
kapcsolatos egyes feladatokat, valamint az agrár- és vidékfejlesztési támogatások 
ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-egészségügyi feladatok területi ellátását. 

 

Végrehajtja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves létesítmény ellenőrzési és monitoring 
mintavételi terv járási feladatait. Elkészíti az előírt rendszeres havi, negyedéves és éves, 
valamint eseti jelentéseket. Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja 

és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, 
összegzi és elemzi az eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket azok 
megelőzése érdekében, továbbá adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv 

részére; 
 

Együttműködik élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra, vagy állatról 
emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett a 
járási hivatal Népegészségügyi Osztályával. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő 
állami feladatok végrehajtása során a Járási hivatalvezetőn keresztül folyamatosan 
kapcsolatot tart a Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 
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Állategészségügyi Osztályával, a megye többi járási hivatalával, és együttműködik a települési 
önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel. 

 

Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 
informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat (TRACES), 

valamint az Unió tagállamaiba és harmadik országokba irányuló élő állat- és termékszállítás 
hatósági felügyeletét, amelyről bizonyítványt állít ki. Hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki az 
állami támogatásokkal kapcsolatos kifizetési kérelmekhez, illetve a földvásárláshoz szükséges 
állatsűrűségről.  

 

Felügyeli a tenyészállat-kiállítást, -árverést és a vonatkozó állat-egészségügyi előírások 
megtartását.  

 

Engedélyezi: 
● a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány 

forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását, 
● az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 

kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● külön engedélyt ad ki az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt 

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmazására, 
● nagy létszámú állattartó telepek, valamint kis létszámú tenyésztelepek betelepítését, 

benépesítését. 
 

Nyilvántartásba veszi: 
● a bejelentés kötelezett élelmiszer előállítókat az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerint, 

● az élelmiszer csomagoló anyaggyártó és forgalomba hozó létesítményeket, 
● az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket, 
● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatalai tevékenységet, 
● az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállítási tevékenységet végző élelmiszer-

forgalmazókat, 
● kistermelőket, 
● első magyarországi forgalomba hozói tevékenység végző vállalkozásokat, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzését, 
● az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), 

valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről, 

● az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, gyepmesteri telep, 
állatmenhely, állatpanzió, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, állatvásártér, ellenőrző 
állomás pihenőhely, valamint állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, 
ártalmatlanítását végző vállalkozás működését, 
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● az élelmiszer előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 
kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 

● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatali tevékenységet, 
● az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állatot tartó gazdaság 

benépesítését, valamint állatok részvételével tartott rendezvények (állatvásár, állatpiac, 
állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató) tartását, 

● az élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó létesítményeket, 
● eb oltási matricát. 

 

Ellenőrzi: 
● rendszeres jelleggel ellenőrzi a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 

előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek 
során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartását; 

● az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 
élelmiszer visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 

vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és 
fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét – beleértve a rovar – és 
rágcsálóirtást; 

● az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, okiratokat; 
● az élelmiszer előállító, forgalmazó létesítmények ivóvíz felhasználását és az ivóvíz 

minőségére vonatkozó követelmények teljesülését; 
● az állatok tartása és szállítása, forgalmazása és vágása során az állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályok betartását; 
● az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő 

állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 
● állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 

takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 
során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 

● az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

● a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
● az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, 

forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit; 
● az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 

állatgyógyászati készítmények felhasználását; 
● a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 
● az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt 

és a szállítóeszközt; 
● a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 

járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 
összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való 
mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a 
takarmányjelölési előírások betartását; 
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● a takarmányok felhasználását és szállítását; 
●  a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget;    
●  a takarmányok exportját és importját; 
●  a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

● a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 
 

Elrendeli: 

 járványveszély esetén szükséges hatósági intézkedéseket;  
 az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a 

járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, 
fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; 
gondoskodik a társhatóságok tájékoztatásáról; 

 az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 
 

Részt vesz: 
● az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 

valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési 
feladatait; 

● az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalának ellenőrzésében; 
● megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország 

területén történő átszállítását.  
● közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának ellenőrzésében. 

 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

4.4.1. A Járási Hivatal a Foglalkoztatási Osztálya útján, mint az állami foglalkoztatási szerv 
hatáskörében eljáró szerv:  

 ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az 

álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást 
elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a 
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatkörébe; 

 ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

 közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 
 a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 

munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 
létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a Járási Hivatal illetékességi 
területén van; 

 munkaközvetítést végez; 
 fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
 információt nyújt, tanácsadást végez; 
 az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
 közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében; 
 ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
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 munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 
programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

 kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban; 

 ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 

 a saját hatáskörben nyújtott álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások 
tekintetében méltányossági jogkört gyakorol; 

 elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot 
megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint 
részére kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe 
tartozik; 

 közfoglalkoztatási feladatai körében közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
képzések szervezésében és bonyolításában; 

 munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból; 
 fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
 információt nyújt, tanácsadást végez; 
 az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
 ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 

tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 
 kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található 

közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, 
 át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 

hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében 

 jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan; 

 ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését; 
 ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését; 
 ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát; 
 az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat; 
 dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról; 
 feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
 szervezi a közfoglalkoztatást. 

 

4.5. A Népegészségügyi Osztály feladatköre 

● a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott 
feladat- és hatáskörét érintő feladatokat;  

● ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközök által számára 
meghatározott feladatokat; 
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● a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, 
táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, 
mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot 
vesz igénybe; 

● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a 
nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén; 

● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén; 
● ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi 

szolgáltatók felett; 
● részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. 
 

4.5.1. A hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket;  
● figyelemmel kíséri és értékeli a közegészségügyi, járványügyi helyzetet, a népesség 

egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, 
társadalmi életmódbeli, stb. tényezőket, és előbbiekkel kapcsolatos epidemiológiai és 
hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a 
hivatalvezetőnek, a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának, az országos 
tisztifőorvosnak, valamint az EMMI-nek. 

 

4.5.2. Az egészségügyi igazgatás területén:  
● ellátja az egészségügyi szolgáltatók - köztük a betegszállítást végző egészségügyi 

szolgáltatók, mentési tevékenységen belül rendezvénybiztosítást végző egészségügyi 
szolgáltatók, intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátási tevékenységet végző 
egészségügyi szolgáltatók- működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 
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● az új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimumfeltételeknek 
való megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart;  

● a hatályos működési engedélyekben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek 
való megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi; 

● a szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, 
vezeti, új adatokkal feltölti, aktualizálja, szükség esetén adatokat lekérdez; 

● az EMMI. az Országos Tisztifőorvos, a Népegészségügyi Főosztály, a KSH és egyéb szervek 
kérésére adatokat közöl; 

● az egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványt ad ki; 
● egészségügyi szolgáltatók részére szervezett szakmai továbbképzésekről értesítést, 

jogszabályváltozásokról tájékoztatást ad; 
● tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását ellenőrzi; 
● egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezi; 
● szakfelügyelők közreműködésével szakfelügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók 

egészségügyi tevékenysége felett; 
● ellátja a Kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat engedélyezésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja az egészségügyi dolgozók alkalmasságával kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja az igazolás kiállítására jogosult főorvosokat foglalkoztató szolgáltatók nyilvántartásával, 

szakvélemény felülvizsgálata iránti felkéréssel kapcsolatos feladatokat; 
● az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 

valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének 

engedélyezéséről szóló jogszabály alapján ellátja az elhalálozás tényének bejelentésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 

4.5.3. Környezet- és település-egészségügyi szakterület: 
● felügyeli a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 

során a közegészségügyi előírások teljesülését; 
● a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és elhelyezést, a hulladékok kezelését és 
elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit; 

● a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
● a munkahelyek közegészségügyi feltételeit; 
● feladatai hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a 

felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, illetve a beltéri 
levegőszennyezettség vizsgálatára; 

● a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 
távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése érdekében; 

● az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Népegészségügyi Főosztályt, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, 
szolgáltatókat, stb.; 

● közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített 
hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 
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● jogszabály által a hatáskörébe utalt ivóvízellátó rendszerek esetén ellátja az ivóvíz 
minőségére vonatkozó közegészségügyi követelmények betartásával, illetve 
érvényesülésével kapcsolatos hatósági feladatokat, rendszeres ellenőrzéseket végez; 

● felügyeli és ellenőrzi a medencés fürdők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek 
megvalósulását, ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● ellátja az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport) szolgáló felszíni vizekre (természetes 
fürdővizekre, természetes fürdőhelyekre) vonatkozó közegészségügyi követelményeknek 
betartásának, illetve érvényesülésének rendszeres ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos 
hatósági feladatokat; 

● az építésügyi engedélyezési, építési, módosított építési engedély, engedély hatályának 
meghosszabbítása, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásban, 
használatbavételi engedélyezési eljárásban, építési fennmaradási engedélyezési eljárásban 
elbírálja a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 
megfelelést, a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést, az egészségvédelem biztosítása 
érdekében az országos építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott 
egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez 
hozzájárulást; 

● vásárok és piacok engedélyezési eljárásában ellátja a közegészségügyi követelményeknek 
való megfelelést érintő szakhatósági feladatokat; 

● zenés, táncos rendezvény engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként a higiénés 
és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdés vizsgálja; 

● a telepengedély kiadása iránti eljárásban szakhatóságként vizsgálja a higiénés és 
egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai 
biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az 
egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdést; 

● üzlet működési engedélyének kiadása iránti eljárásban szakhatóságként a higiénés és 
egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési 
hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra 
és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést 
vizsgálja; 

● ellátja a környezetkárosodás minősítésével kapcsolatos népegészségügyi feladatokat; 
● vízjogi és vízvédelmi ügyekben végzi az ivóvízkivétel, vízellátás, szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás vagy fürdők vízilétesítményeinek engedélyezésénél szakhatóságként a 
vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatát. Az ivóvízkivételre nem hasznosítható és 
ivóvízbázisnak ki nem jelölhető felszíni vízből való egyedi ivóvízkivétel engedélyezésére 
irányuló eljárásában. 

● az elhanyagolt műveken (szennyvízrendszer, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz tárolására, illetve begyűjtésére alkalmazott eszköz, szennyvízelvezető mű) rovar- 
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illetve rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken veszélyes készítményekkel végzett 
tevékenység vizsgálata tárgyban indult eljárásban szakhatóságként a környezet-egészségügyi 
szabályoknak való megfelelés, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges 
hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és 
rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelmények érvényesítése; 

● a házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény, vagy vízhasználat engedélyezési 
eljárás, ideértve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény engedélyezését is 
szakhatóságként az ivóvízkivétel és az ivóvízellátás során az ivóvíz minőségi 
követelményeinek teljesülése és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóság biztosítottságát 
vizsgálja; 

● a környezetvédelmi hatóság határértékek megállapításához kötött eljárásaiban, tényfeltárási 
terv elfogadására, tényfeltárási záró dokumentáció elbírálására, valamint a 
szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére 
vonatkozó eljárásokban vizsgálja a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet 
minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 
körülmények szakkérdést; 

● felügyeli és ellenőrzi a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve 
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírások betartását; 

● szálláshely-szolgáltatási tevékenység népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzése; 
● saját célú ivóvízmű ellenőrzése során népegészségügyi feladatkörben szakértőként történő 

közreműködés; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● közreműködik a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban, veszélyes hulladékok 

kezelésével kapcsolatos eljárásokban, nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos 
eljárásokban, előzetes és részletes környezeti hatástanulmányok értékelése, véleményezése, 
környezetvédelmi teljesítményértékelés, felülvizsgálat szakvéleményezése, közreműködés az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban, kármentesítési dokumentumok 
véleményezése. 

 

4.5.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület: 
● nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság 

időszakos, vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, 
szabadidő eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 
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● javaslatot tesz, intézkedik az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 
valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére; 

● a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélye kiadására 
irányuló eljárásban – az intézményre vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében – szakhatóságként való 
közreműködés; 

● ellátja a táborozás, vándortáborozás bejelentésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági 
feladatokat; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.5. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület: 
● vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását, az élelmiszerek 

fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat, és elősegíti leküzdésüket; 
● végzi és felügyeli a kozmetikai készítmények, étrend kiegészítők előállításának, 

feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, 
az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 

● ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági 
intézkedéseket; 

● szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
● tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 

táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
● a működési engedélyezési eljárás, valamint használatba vételi eljárás során szakhatósági 

hozzájárulás kiadása; 
● a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 
megfelelés, a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 
dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében 
jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzések lefolytatása; 

● szociális szolgáltatás ellenőrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek 
teljesítésének ellenőrzése; 

● ellátja az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; 
● a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesülésének ellenőrzése; 
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● ellátja az élelmiszer táplálkozás célú meg nem feleléséről szóló bejelentéssel kapcsolatos 
hatósági feladatokat; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.6. Kémiai biztonsági szakterület: 
● végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 
● ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat;  
● feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

társosztályokkal, szervekkel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.7. Járványügyi szakterület: 
● irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 
● folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy a 

járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy 
részére; 

● megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti; helyszíni járványügyi 
vizsgálatokat végez; 

● vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat; 

● szervezi és ellenőrzi a terhesek HBsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 



 

296 
 

 

● a Népegészségügyi Főosztály számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a járás 
területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 

● zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 
● illetékességi területén szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű 

tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 
● vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 
● a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását; 
● kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 
● folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

● figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos betegségek esetén; 
● ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat, felkészíti a járás egészségügyi alapellátó intézményeit a 
szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (például virális enterális járványok, influenza, 
influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és 
jelentet; 

● végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
kivizsgálását, a terjedési út felderítését; 

● hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 
előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását; 

● járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

● nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
● végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását; 
● figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok 
megelőzésére, elhárítására; 

● nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 

● nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik; 

● ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi 
kártevőirtást végző egyéb képesített személyeket; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
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● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.8. Egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) feladatok: 
● közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő 

szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében; 
● az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 

népegészségügyi ismeretek terjesztését; 
● csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 

szinten kezdeményezi; 
● helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 
● a gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikófaktor szűréseket 

kezdeményez; 
● a háziorvosok bevonásával a járás lakossága különböző veszélyeztetett korú csoportjainak 

reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor szűrését kezdeményezi, az 
önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint civil szerveződések által 
kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek elsődlegesen azt a célt szolgálják, 
hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós adatait és annak befolyásolási 
lehetőségeit; 

● népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 
részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 
szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 

 

4.5.9. Vezető ápolói feladatok: 
● végzi az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-), a 

önálló járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 
ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül végzett ápolási 
tevékenység, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatainak és működésük feltételeinek az ellenőrzését. Ezen belül az alapszolgáltatások és 
intézményi ellátások személyi és tárgyi feltételeinek, valamint szakmai munkájának az 
ellenőrzését. A pszichiátriai betegek, fogyatékosok, idősek nappali ellátását nyújtó 
intézmények és a rehabilitációs, fogyatékosok, szenvedélybetegek és idősek tartós és 
átmeneti elhelyezését biztosító bentlakásos, ápolást-gondozást nyújtó szociális 
intézményeken belül történő komplex ellenőrzését is ellátja; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; ellenőrzi az egészségügyi szakdolgozók munkavégzéséhez szükséges 
dokumentációjának az érvényességét, ellátja az egészségügyi szakdolgozó(k) által 
működtetett egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeleti ellenőrzését; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 



 

298 
 

 

● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt az ápolási alap- és szakfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● az egészségügyi ellátással, szakmai tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű 

bejelentések kivizsgálását elvégezi, kezdeményezi és feladatkörében megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 

 

4.5.10. Vezető védőnői feladatok: 
● ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét, a minimum feltételek meglétét vizsgálja, a 

működési engedélyek felülvizsgálatát végzi; 
● a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását 

elvégezi, kezdeményezi és megteszi a szükséges intézkedéseket; 
● közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 

megvalósításában, minőségének fejlesztésében a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi 
követelmények közvetítésében és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és 
folyamatos nyomon követésében, különös tekintettel az alábbi feladatok ellátásával: 

● segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 
megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 

● közreműködik minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás (szakmai 
menedzseri és támogató tevékenység) minőségének követésében és értékelésében; 

● közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében a 
védőnői gondozottak egészségi állapotának, elégedettségének nyomon követésével; 

● közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 
● meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk 

lehetőségeit, továbbá közreműködik azok megvalósításában; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt a védőnői alapfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos 

adatokat, továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat; 
● javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési 

intézkedésekre, továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésre (védőnői állások 
létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, továbbképzések témáira, a 
kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, kitüntetésére); 

● segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 
● kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 
● felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében (különös tekintettel a Védőnői Méhnyakszűrő 
Programra); 

● részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában, véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 
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● képviseli a védőnői szakmát illetékességi körben; 
● szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a 

védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, 
megvalósításához, felügyeletéhez, értékeléséhez, a területi, az iskola-védőnői 
feladatok helyettesítéssel történő ellátásához; 

● szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében: 
● körzetek kialakításáról – figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság 

összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak 
számát; 

● ellátandó oktatási intézmények számáról, típusáról; 
● felkérés esetén védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 
● védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági 

engedélyezésére irányuló eljárásban; 
● megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

5. Az Encsi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak feladatköre 

 

5.1. A kormánytisztviselők feladatköre 

 Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

 Hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

 Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

 Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
 Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat.  
 A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a hivatal állandó 

és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
 Az ügyintéző köteles gondoskodni a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes 

Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasításban meghatározott feladatok 
ellátásáról, különösen: döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, az ügyirat 
tisztázásáról, az irattári tételszám meghatározásáról, az iratok nyomon-követhetőségének 
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biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, megfelelő tárolásáról, az iratokkal való 
elszámolásról, hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

 A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről.  

 A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 
 

5.2. A titkársági, igazgatási és iratkezelési ügyintézői feladatok ellátása (kapcsolt 
feladatkörben) 

 A titkársági, igazgatási és iratkezelési feladatot ellátó ügyintéző a részére megállapított, illetve 
a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, 
jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

 Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettese megbízza. 
 Felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a 

határidő nyilvántartás vezetéséért. 
 Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 

tájékoztatja az érintetteket. 

 Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 
expediálás tekintetében. 

 

5.3. A kormánytisztviselők, munkavállalók részletes feladatait a feladatleírások, munkaköri 
leírások tartalmazzák. 

 

6. Az Encsi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje 

A járási hivatalvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az 

álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a 
helyettesítésére kijelölt osztályvezető helyettesíti. A Járási Hivatal ügyintézőjét, 
munkavállalóját az osztályvezető által kijelölt ügyintéző, munkavállaló helyettesíti. A 
helyettesítés rendjét az egyes feladatleírások, munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

7. Az Encsi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

7.1. Az Encsi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő: 800 órától – 12

00
 óráig  

 Kedd: –  

 Szerda: 8
00

 órától – 12
00

 óráig, 1300
 órától – 16

00
 óráig 

 Csütörtök: –  

 Péntek: 800
 órától – 12

00
 óráig 

 

7.2. Az Encsi Járási Hivatal Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő: 800 órától – 18

00
 óráig 

 Kedd: 8
00 órától – 14

00 óráig 

 Szerda: 8
00 órától – 18

00 óráig 

 Csütörtök: 800 órától – 16
00 óráig 

 Péntek: 800 órától – 14
00 óráig 

 

 



 

301 
 

 

7.3. Az Encsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő: 800 órától – 12

00
 óráig, 1300

 órától – 15
00

 óráig 

 Kedd: 8
00

 órától – 12
00

 óráig 

 Szerda: 8
00

 órától – 12
00

 óráig, 1300
 órától – 16

00
 óráig 

 Csütörtök: 800 órától – 12
00

 óráig  

 Péntek: 800
 órától – 11

00
 óráig  

 

7.4. Az Encsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 Hétfő: 800

 órától – 16
00

 óráig 

 Szerda: 8
00

 órától – 16
00

 óráig 

 Péntek: 800
 órától – 12

00
 óráig 

 

7.5. Az Encsi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
ügyfélfogadási rendje: 

 Hétfő: 800 órától – 12
00

 óráig, 1300
 órától- 16

00
 óráig 

 Kedd: 8
00

 órától – 12
00

 óráig, 1300
 órától – 16

00
 óráig 

 Szerda: – 

 Csütörtök: 800 órától – 12
00

 óráig, 1300
 órától – 16

00
 óráig 

 Péntek: 800
 órától – 12

00
 óráig  





303 

 

1. A Gönci Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gönci Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:   3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 44. 
A Járási Hivatal kirendeltsége:   3881 Abaújszántó, Béke út 29. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki.  

 

A Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint a Járási Hivatal illetékességi területe Gönc 
(székhely), Abaújszántó, Abaújalpár, Abaújkér, Abaújvár, Arka, Baskó, Boldogkőújfalu, 
Boldogkőváralja, Felsődobsza, Fony, Gibárt, Göncruszka, Hejce, Hernádbűd, Hernádcéce, 
Hernádszurdok, Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Pere, Regéc, Sima, Telkibánya, 
Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta települések közigazgatási területe. 
 

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján hivatalból indult eljárásra az a kormányablak, vagy 
okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi 
területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által a 
járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes. Ezen 
jogszabályhely alapján a Gönci Kormányablak és az Abaújszántói Kormányablak vonatkozásában a 
hivatalból indult eljárások során az alábbi megosztás érvényesül: 
- a Gönci Kormányablakhoz tartozó települések: Abaújvár, Fony, Gönc, Göncruszka, Hejce, 
Hernádcéce, Hernádszurdok, Hidasnémeti, Kéked, Korlát, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Telkibánya, 
Tornyosnémeti, Vilmány, Vizsoly, Zsujta. 

- az Abaújszántói Kormányablakhoz tartozó települések: Abaújalpár, Abaújkér, Abaújszántó, Arka, 
Baskó, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja, Felsődobsza, Gibárt, Hernádbűd, Pere, Sima. 

 

2. A Gönci Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll, munkáját a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
osztályvezető segíti. A Járási Hivatalon belül az alábbi osztályok működnek: Kormányablak Osztály, 
Hatósági és Gyámügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály.  
 

A Járási Hivatal a székhelyén (Gönc) és egy kirendeltségen (Abaújszántó) biztosítja az állandó 
ügyintézési lehetőséget, 13 településen pedig ideiglenes járási ügysegédek útján biztosítja a 

kihelyezett ügyfélszolgálatot. 
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3. A Gönci Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A hivatalvezető – távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
osztályvezető – az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint 
értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek a járási hivatal osztályvezetői, indokolt esetben 
kormánytisztviselői, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézői. 
 

A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, a következő évi feladatok megtárgyalása egyéb 
tudnivalók ismertetése céljából a járási hivatalvezető évente (év végén), illetve szükség szerint 
apparátusi értekezletet tart. Az apparátusi értekezlet résztvevői a Járási Hivatal vezetői és valamennyi 
kormánytisztviselője és munkavállalója.  
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint 
az osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és az osztály 
valamennyi kormánytisztviselője. 
 

3.1.  Munkarend, munkaidő 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási hivatalvezető, 
illetve a járási hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető 
helyettesének a feladata. 

 

3.2. Ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje 

 

A Járási Hivatal vezetője, illetve a hivatalvezető helyettese minden héten szerdán 8.00 – 12.00 óra 
között fogadja az ügyfeleket. 
 

A Járási Hivatal kijelölt ügyintézői kötelesek az alábbi időben és rendben fogadni az ügyfeleket: 
 

Szervezeti egység   Ügyfélfogadási idő 

Kormányablak Osztály 

hétfő: 8.00 órától18.00 óráig 

kedd: 8.00 órától 14.00 óráig 

szerda: 8.00 órától 18.00 óráig 

csütörtök: 8.00 órától 16.00 óráig 

péntek: 8.00 órától 14.00 óráig 
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Hatósági és Gyámügyi Osztály 

 

hétfő: 8.00-12.00 óra között 
szerda: 8:00 – 12.00 és 13.00-16.00 óra között 

csütörtök: 8.00-12.00 óra között 
 

Foglalkoztatási Osztály 

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között 
kedd: 8.00-12.00 óra között 

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között 
csütörtök: 8.00-12.00 óra között 

 

3.3.  A munkavégzés egyéb szabályai 
 

A munkaközi szünet – az integrált ügyfélszolgálat kivételével – 12.00-13.00 óra között (ebédidő) 
vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát 
meghaladja. 

 

A Kormányablak Osztályok integrált ügyfélszolgálatain munkát végzők a napi munkaközi szünet 
megszervezését a folyamatos ügyintézés biztosításával szervezik meg. 
 

A Járási Hivatal kormánytisztviselői, titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézői, 
munkavállalói kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan való 
eltávozáskor a jelenléti ívben nyilvántartani. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a járási hivatalvezető engedélyével lehet. A járási 
hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a közvetlen munkahelyi vezető 
(osztályvezető) engedélyével lehet a munkahelyről eltávozni. Az engedély birtokában is köteles a 
munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját 
feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot 
ledolgozni. 

 

3.4. Ügyirat kezelésének, nyilvántartásának rendje, ügyintézési határidő 

 

Az ügyfélnek és képviselőjének a rá vonatkozó iratba való betekintés lehetőségét és erről történő 
másolat készítését, az ügyfél, illetve képviselője kérelmére a szervezeti egység vezetőjének 
tájékoztatása mellett az ügyintéző biztosítja. A betekintés, vagy másolat készítése esetén az ügyiraton 
fel kell jegyezni a betekintés időpontját, illetve a másolatok példányszámát. 
 

Amennyiben az ügy jellege megengedi, az távbeszélőn, illetőleg személyes tájékoztatással is 
elintézhető. Távbeszélőn, vagy személyes tájékoztatás esetén az iratra e tényt rá kell vezetni, és az 
ügy elintézőjének alá kell írnia. 
 

Közvetlenül az osztályon történő iratbenyújtás (személyes, fax) esetén az ügyviteli feladatokat is ellátó 
ügyintéző gondoskodik annak érkeztetéséről, szignálásra történő bemutatásáról és iktatásáról, 
esetleges személyre szóló továbbításáról.  
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Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok és a felettes vezető által előírt határidőben történik. Az 
ügyintézési határidő az adott ügyekre vonatkozó anyagi és eljárási szabályokban meghatározott 
határidő. 
 

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyek intézésére a vezető által a feladatok 
kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidő az irányadó. 
 

A határidőket – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – naptári napban kell meghatározni. A 
határidő számításának kezdő napja a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő nap, illetve az eljárás hivatalból történő 
megindításának napja. 
 

Az ügyintéző feladatainak ütemezése során úgy jár el, hogy a vezetői jóváhagyás a határidő lejárta 
előtt, észszerű időben beszerezhető legyen. 
 

Amennyiben az ágazati jogszabály hatálya alá nem tartozó beadvány az előírt határidő alatt 
érdemben nem intézhető el, akkor az ügyintéző a késedelem okáról és az ügyintézés várható 
időpontjáról felettesét tájékoztatja. Ilyen esetben a vezető a továbbiakra nézve döntést hoz, útmutatást 
ad, amelyről az ügyben érintetteket (ügyfeleket) haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 

4. A Gönci Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladatköre 

4.1.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

● gondoskodik a járás területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, adatváltozásainak, 
illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás közigazgatási területén 
bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő átvezetéséről; 

● végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

● törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

● közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
● a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 
● eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
● ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
● végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 
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● ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár 
személyi és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
 

4.1.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

● ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, 
érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és 
az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

● a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

● ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, 
a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

● átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
● továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 
meghatározott iratokat; 

● továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő 
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

● visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, 
és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

● ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásáról; 

● a vezetői engedélyt - ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó 
értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at - az értesítéstől számított nyolc napon belül 
határozattal visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat törli; 

● jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

4.1.3. Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében:  
A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok 
és intézkedések kapcsán. 
 

4.1.4. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben 
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 
 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos 
hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott 
ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség. 
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● A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

● A kormányablakban előterjeszthető a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása 
iránti kérelem, illetve a koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt igénylő 
ügybejelentő lap. 

● A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény, vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a 
benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az 
ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással 
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt 
az ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 

● A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak –  

a Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
● A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes 

tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból 
megismerhető ügyintézési állapotáról. 

● A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 

4.1.5. A Kormányablak Osztály a hatályos jogszabályokban meghatározott további feladatok 

keretén belül: 

● feladatköréhez kapcsolódóan a járás illetékességi területére kiterjedően statisztikai 
felméréseket, elemzéseket készít, azokban közreműködik; 

● adatszolgáltatásokat végez; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● együttműködik társhatóságokkal. 

 

4.2. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

4.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok:  
A Járási Hivatal a szociális és gyámügyi feladatok körében ellátja a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feladatokat. Ezek a feladatok 
különösen: 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 32/B.-32/D. §-aiban szabályozott időskorúak járadékának megállapításával, 
megszüntetésével, folyósításával kapcsolatos feladatok, 
- a Szoctv. 38.§.-ában, 39.§-ában és 39/A.-39/C. §-aiban szabályozott gyermekek 
otthongondozási díjának és a Szoctv. 41. §-ában és 43/A. §-ában szabályozott ápolási díj 
megállapításával, megszüntetésével és folyósításával kapcsolatos feladatok, 
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- a Szoctv. 50. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott közgyógyellátásra jogosultság 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, 
- a Szoctv. 54. §-ában szabályozott, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
megállapításával kapcsolatos feladatok, 
- a Szoctv. 33.-37/C. §-aiban szabályozott, az aktív korúak ellátásával kapcsolatos 

 feladatok. 

 

 A hadigondozásról szóló törvényben meghatározott feladatok: 
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. (a továbbiakban: Hdt.) 1. §-ában szabályozott 

hadigondozási igényjogosultság megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása; 
- a Hdt. 3. §-ában foglaltak szerint biztosítja a hadirokkantak járadékosztályba sorolását; 
- dönt a Hdt. 4-7. §-aiban foglaltak szerint a hadirokkant, a hadiözvegy, a hadiárva, a 

hadigondozott családtag részére járó ellátásról; 
- dönt a Hdt.-ben szabályozottak szerinti pénzellátások – beleértve az egyösszegű térítést 

és a temetési hozzájárulást is – megállapításáról és összegszerűségéről. 
 

4.2.2  Köznevelési igazgatással összefüggő feladatok: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálatokon 
való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
 

4.2.3. Egyéb államigazgatási hatósági feladatok: 

 A temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 

 A földgázellátásról szóló törvényben meghatározott feladatok: földgázelosztó 
kezdeményezésére a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, 
cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges 
intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és 
együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása. 

 A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott feladatok: 
ellátja különösen a nem természetvédelmi területen végzendő nádaratáshoz szükséges 
engedély kiadásával kapcsolatos feladatokat.  

 Ellátja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 
meghatározott levegő-tisztaság védelmi hatósági feladatokat. 
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 A társasházakról szóló törvényben meghatározott feladatok: ingatlanvállalkozás-felügyeleti 
hatósági jogkör az üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 
A vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása. 

 A közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése. 

 A településkép védelméről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározott ellenőrzési feladatok ellátása. 

 Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása. 

 

4.2.4. Járási védelmi igazgatási feladatok ellátása: 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és titkára jogkörébe 
tartozó feladatok előkészítése. 
 

4.2.5. Gyámügyi feladatok: 
A Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya ellátja a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 
szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatkörét érintő 
feladatokat. 

 

4.2.5.1. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök különösen: 
A Járási Hivatal, mint Gyámhatóság (a továbbiakban: Gyámhatóság) a gyermekek védelme 
érdekében: 

• elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  
(a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél  
(a továbbiakban: nevelőszülő), vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékosok, 
vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – 

családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot 
rendel;  

• megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
• dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
• nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
• a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan 

- dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén, vagy a 
javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról, 
eb) véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a 
javítóintézet igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő 
együttes elhelyezéséről, és 
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- a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 
kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 

• dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
• figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét; 

• dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
• dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

• dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
• megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
• dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
• közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
• dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
• dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt 

eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
• kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését;  
• megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
• a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 

4.2.5.2. A Gyámhatóság a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
• dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 
• dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.2.5.3. A Gyámhatóság a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
 kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 
 hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 
képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 
meg, hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához; 

 eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha az apaság megállapítása iránti perben a gyermek 
nem az anya pertársa, ha az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő 
nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között 
érdekellentét áll fenn; 

 jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
megdöntése iránt; 

 megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.  
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4.2.5.4. A Gyámhatóság a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

• a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 
• a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét, és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás. 

 

4.2.5.5. A Gyámhatóság pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
• a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása; 

• a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 
• a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása; 
• a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való 
kizárás megszüntetése; 

• a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 

4.2.5.6. A Gyámhatóság feljelentést tesz: 
• a gyermek veszélyeztetése; 
• a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

• a fentebb foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény  
miatt. 

 

4.2.5.7. A Gyámhatóság a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt 
személy holtnak nyilvánítását. 

 

4.2.5.8. A Gyámhatóság a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
• dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 

indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben 
kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét rendeli el; 

• dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 
• dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és 

vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak 
megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét 
rendeli el; 

• hozzájárul a gyermek családba fogadásához; 
• dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 
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• jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének, vagy a szülők által kijelölt más 
tartózkodási helynek az elhagyását; 

• dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 
• eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács 4/2009/EK rendelete  
(2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó 
jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott 
együttműködésről, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 
2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért 
felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország 
vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a tartásdíjat 
megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, 
a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására, vagy 
megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében. 

 

4.2.5.9. A Gyámhatóság a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: 
• a gyermek részére családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli; 

• ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket; 
• felügyeli a családba fogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám és a 

helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét; 
• felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 
• külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat; 

• felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

• támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 

 

4.2.5.10. A Gyámhatóság hatáskörébe tartozik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a tizennyolcadik életévét betöltött, 
cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi 
meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez. 

 

4.2.5.11.A Gyámhatóság a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
• dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

• dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

• elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 
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• közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 
jogával kapcsolatos ügyekben; 

• közreműködik a hagyatéki eljárásban. 
 

4.2.5.12. A felsorolt feladatokon túl a Gyámhatóság: 
• eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti 

családvédelmi koordinációért felelő szervként. 
 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

4.3.1. Foglalkoztatási feladatok: 
A Járási Hivatal a Foglalkoztatási Osztálya útján, mint az állami foglalkoztatási szerv 
hatáskörében eljáró szerv: 

 ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az 
álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást 
elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a 
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatkörébe; 

• ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

• közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 
• a fővárosi illetékességi területtel rendelkező járási hivatalok kivételével nyilvántartja azon 

munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek csoportos 
létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a Járási Hivatal illetékességi 
területén van; 

 • munkaközvetítést végez; 
• fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
• információt nyújt, tanácsadást végez; 
• az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
• közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében; 
• ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat;  
• részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 

ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 
programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó 
munkaerő-piaci támogatást nyújthat;  

• munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 
programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

• kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban; 

• ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 

 elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a rendbírsággal kapcsolatos ügyben, ha a rendbírságot 
megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint 
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részére kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe 
tartozik. 

 

4.3.2. Közfoglalkoztatási feladatok: 
Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a 
közfoglalkoztatási feladatai körében: 

• közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában; 

• munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból; 
• fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
• információt nyújt, tanácsadást végez; 
• az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
• ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 

tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 
• kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található 

közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, 
• át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsőfokú 

hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 
• jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan; 
• ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését; 
• ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését; 
• ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát; 
• az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat; 
• dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról; 

• feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
• szervezi a közfoglalkoztatást. 
 

5. A Gönci Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

5.1. A kormánytisztviselők feladatköre 

5.1.1. A szakügyintézők, ügyintézők általános feladatai: 
• Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 

valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

• Hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

• Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

• Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
• Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
• A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a hivatal állandó 

és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
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• Az ügyintéző köteles gondoskodni a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes 
Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasításban meghatározott feladatok 
ellátásáról, különösen: döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, az ügyirat 
tisztázásáról, az irattári tételszám meghatározásáról, az iratok nyomon követhetőségének 
biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, megfelelő tárolásáról, az iratokkal való 
elszámolásról, hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

• Az ügyintéző gondoskodik az előadói ív megfelelő rovatainak maradéktalan kitöltéséről 
(érkezés dátuma, elintézési határidő, ügy jellege, munkanapló sorszáma, határidő kelte, oka, 
elintézés dátuma, expediálás).  

• Az ügyintéző az általa készített kiadmánytervezet irattári példányát – a 13/2015. (VI. 8.) MvM 

utasításban foglaltaknak megfelelően – szignójával látja el.  
• A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 
• Az ügyintéző a kimenő irat irattári példányán az elküldés (expediálás) időpontját – 

célszerűségből annak módját is – feljegyzi és aláírásával látja el. 
 

5.1.2. A települési ügysegédek általános feladatai: 
•  Biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását. 
• Átveszi a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek megindítására vonatkozó kérelmeket, és 

intézkedik ezen kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek részére 
történő továbbításáról. Közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, 
kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában és megválaszolásában 
együttműködve a járási hivatal szervezeti egységeivel. 

• Gondoskodik az ügysegédi működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről. 
• Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
• Eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokról, egyéb szükséges 

mellékletekről, adatok köréről tájékoztatást nyújt, formanyomtatványt szolgáltat és segít annak 
kitöltésében. 

 

5.2. A kormánytisztviselők ügykezeléssel kapcsolatos feladatai 
• A kormánytisztviselő feladatleírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 

feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

• A 13/2015. (VI. 8.) MvM utasításban foglaltaknak megfelelően a kormánytisztviselő a 

beérkezett iratot minden esetben továbbítja a vezetője, vagy a vezető megbízottja részére, aki 
kijelöli az ügyintézést végző személyt, illetve szükség esetén külön utasítást ad. 

• Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettese megbízza. 
• Az ügykezelési feladatokat is ellátó kormánytisztviselő felelős a hatósági szakterülethez 

érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a határidő nyilvántartás 
vezetéséért. 

• Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 
tájékoztatja az érintetteket. 

• Közreműködik e döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 
expediálás tekintetében. 
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5.3. A funkcionális feladatokat is ellátó ügyintézők feladatköre 

• A Járási Hivatal működéséhez szükséges pénzügyi műveletek végrehajtása. 
• A Járási Hivatal működéséhez szükséges és engedélyezett beszerzések lebonyolítása. 
• Az ügyintézők munkafeltételeinek biztosítása. 
• A zavartalan ügymenet érdekében szükséges teendők ellátása, így különösen az ügyintézők 

helyszínre szállítása. 
• A járási hivatalvezető munkáltatói döntéseinek előkészítése, végrehajtása, humánpolitikai 

feladatok előkészítése a Kormányhivatal ügyintézéséhez. 
• Informatikai feladatok ellátása: telekommunikációs eszközök, informatikai rendszer 

működőképességének biztosítása. 
 

6. A Gönci Járási Hivatal kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje 

 A járási hivatalvezetőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az 

álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a 
helyettesítésre kijelölt osztályvezető helyettesíti.  

• A helyettesítésre kijelölt osztályvezetőt a hivatalvezető által kijelölt kormánytisztviselő 
helyettesíti. 

• A Járási Hivatal osztályvezetőjét a hivatalvezető által – az osztályvezető véleményének 
kikérését követően – kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti. 

• A Járási Hivatal kormánytisztviselői egymást a feladatleírásban foglaltak szerint helyettesítik, 
ettől a vezető szükség esetén eltérően is rendelkezhet. 
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1. A Kazincbarcikai Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai  
Járási Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 39. 
A Járási Hivatal telephelye:       3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád út 2. 
 

A Járási Hivatal kirendeltségei:  3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. 

                                                  3642 Bánhorváti, Szabadság út 146. 
                                                  3744 Múcsony, Fő út 2. 
                                                  3733 Rudabánya, Petőfi S. utca 3. 

 

 

2. A Kazincbarcikai Járási Hivatal szervezete 

A járási hivatal vezetését a járási hivatalvezető látja el. A járási hivatalon belül osztály jogállású szer-

vezeti egységek működnek: Kormányablak Osztály, Hatósági Osztály 1., Hatósági Osztály 2.,  
Gyámügyi Osztály, Foglalkoztatási Osztály. Az osztályok élén osztályvezetői kinevezéssel rendelkező 
kormánytisztviselő áll.  
 

3. A Kazincbarcikai Járási Hivatal működése 

A járási hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény-

ben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az SzMSz-ben, jelen Ügyrend-

ben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A hivatalvezető – távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes – az állandó 
és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint értekezletet tart.  
Az értekezleten részt vesznek a járási hivatal osztályvezetői, indokolt esetben kormánytisztviselői, 
titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézői. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint az osztályvezető 
értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és valamennyi kormánytisztviselő,  
titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintéző. 
 

3.1. A Kazincbarcikai Járási Hivatal illetékessége 

 

A Járási Hivatal illetékessége a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott településekre terjed ki.  
A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján hivatalból indult eljárás esetén a járási hivatal székhelyén 
működő kormányablak az illetékes.  
 

3.2. Munkarend, munkaidő 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
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Az osztályok tisztviselői kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az  
onnan való eltávozáskor a jelenléti íven nyilvántartani. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a  
közvetlen munkahelyi vezető engedélyével lehet, a távozást és visszatérést a távozási naplóban kell 
rögzíteni. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Hatósági Osztály 2. kötelékében tevékenykedő igazgatási 
ügyintéző feladatkörébe rendeli a távozási napló vezetését. A munkahelyéről önhibáján kívül távol 
maradó munkatárs akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles az osztályvezetőt értesíteni. 
 

A Kormányablak Osztály érdemi ügyintézőinek munkarendje a 4.5. pontban feltüntetett ügyfélfogadási 
idő alapján váltott munkarendben (Kazincbarcikán és Sajószentpéteren egyaránt) történik. 
Munkarend a következőképpen alakul: 
Hétfő:          7.30 – 16.30, illetve 9.30 – 18.30 

Kedd:          7.30 – 16.30 

Szerda:       7.30 – 16.30, illetve 9.30 – 18.30 

Csütörtök:   7.30 – 16.30 

Péntek:       8.00 – 14.00 

 

3.3. Szabadság igénybevétele 

 

A szabadság igénybevételének engedélyezésére – az osztályok kormánytisztviselői tekintetében – az 

osztályvezető ellenjegyzésével a járási hivatalvezető jogosult. A szabadság engedélyezése a Járási 
Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási hivatalvezető, illetve a járási hivatalvezető távolléte, 
vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes feladata, mely az erre  

rendszeresített papír alapú szabadságengedélyen történik. A szabadságok kiadására vonatkozóan az 
osztályvezető egyéb munkáltatói érdekszempontokat is meghatározhat.  
 

4. Az ügyfélfogadás rendje 

 

4.1. Hatósági Osztály 1. és Hatósági Osztály 2. 
 

Kazincbarcika, Fő tér 39. szám alatt hétfőn 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között, szerdán 8.00-12.00 

és 13.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között fogadja az ügyfeleket. A sajószentpéteri 
kirendeltségen (Sajószentpéter, Kálvin tér 31.-33.) a Hatósági Osztály 2. (4 fő szociális ügyintéző) 
hétfőn 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között, szerdán 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között, pénteken 
8.00-12.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
 

4.2. Kormányablak Osztály 

 

A Kormányablak Osztály (Kazincbarcikán és Sajószentpéteren egyaránt) hétfőn 8.00-18.00, kedd 

8.00-14.00, szerda 8.00-18.00, csütörtök 8.00-16.00, péntek 8.00-14.00 óra között fogadja az  
ügyfeleket. 
 

4.3. Gyámügyi Osztály 

 

A Gyámügyi Osztály hétfőn 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között, szerdán 8.00-12.00 és 13.00-16.00 

óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
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4.4. Foglalkoztatási Osztály 

A Foglalkoztatási Osztály (Kazincbarcika Tóth Árpád u 2.) hétfőn 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00,  

kedden 8.00 – 12.00, szerdán 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, csütörtökön 8.00 – 12.00, péntek  
8.00 – 11.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
 

4.5. A Kazincbarcikai Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

Nap 

Kormányablak 
Osztály 

(Kazincbarcikai  

Kormányablak) 

Kormányablak 
Osztály 

(Sajószentpéteri 
Kormányablak) 

Hatósági 
Osztály 

1. 

Hatósági 
Osztály 

2. 

Gyámügyi 
Osztály 

Foglalkoztatási 
Osztály 

Hétfő 8.00-18.00 8.00-18.00 

8.00-

12.00, 

13.00-

16.00 

8.00-

12.00, 

13.00-

16.00 

8.00-

12.00, 

13.00-

16.00 

8.00-12.00, 

13.00-15.00 

Kedd 8.00-14.00 8.00-14.00 – – – 8.00-12.00 

Szerda 8.00-18.00 8.00-18.00 

8.00-

12.00, 

13.00-

16.00 

8.00-

12.00, 

13.00-

16.00 

8.00-

12.00, 

13.00-

16.00 

8.00-12.00, 

13.00-16.00 

Csütörtök 8.00-16.00 8.00-16.00 – – – 8.00-12.00 

Péntek 8.00-14.00 8.00-14.00 
8.00-

12.00 

8.00-

12.00 
8.00-12.00 8.00-11.00 

 

5. A kormánytisztviselők feladatköre 

● A kormánytisztviselők biztosítják a járási hivatal hatósági tevékenységének eredményes ellá-
tását, elért színvonalának megtartását, valamint közreműködnek az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az ágazati jogszabályok alkalmazásával 
kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordítanak a hatósági el-

járásokban született döntések szakmai színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● A Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

● Kötelesek naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
● Kötelesek rendszeresen tanulmányozni a járási hivatalban rendelkezésre álló szakmai kiad-

ványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek a járási hiva-

tal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkednek a döntések, egyéb intézkedések köz-

léséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli az ügyintézőket. 
 

5.1. Kormányablak Osztály kormányablak szak/ügyintézőinek feladatköre 

Az 5. pontban leírtakon túl 
● a szigorú számadásos, valamint a munkaterületen lévő egyéb nyomtatványok kezelése; nyil-

vántartása; 
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● rendelések határidőben történő feladása; 
● közlekedési igazgatási és hivatalos és egyéb nem hivatalos bélyegzők kezelése; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás; 
● az osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések tervezetének elkészítése. 

Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● a döntés és a csatolt előzményiratok végleges szereléséről; 
● az ügyirat tisztázásáról; 
● az irattári tételszám meghatározásáról; 
● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról; 
● az iratokkal való elszámolásról; 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

 

5.2. A titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézők feladatköre 

● Az ügyintézők a feladatleírásban részükre megállapított, illetve a vezető által kiadott feladato-

kat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabá-
lyok ismeretében és betartásával végzik. 

● Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettesük megbízza őket. 
● Felelősek a járási hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának  

bonyolításáért, az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a  
határidő-nyilvántartás vezetéséért. 

● Közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében. 

 

5.3. Kormányablak Osztály titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézőinek 
feladatköre 

 

Az 5.2. pontban leírtakon túl 
● az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi az osztály címére érkezett  

postai küldeményeket, valamint az elektronikus küldeményeket, rendezi a nem névre szóló  
ajánlott és egyéb leveleket, a visszaérkező tértivevényeket, feladási, letöltési, meghiúsulási 
igazolásokat átadja az ügy intézőjének; 

● a rendezett, beérkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi, és iktatás előtti szignálásra  
átadja a vezetőnek; 

● gondoskodik az osztályhoz érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről és továbbításáról; 
● elkészíti a kimenő ügyiratokat és küldeményeket postázásra, átadja a Magyar Posta Zrt.  

munkatársának, illetve a Kormányhivatal egyéb szervei részére címzett küldeményeket a  
kézbesítőnek; 

● ügyintézés után gondoskodik a szerelt akták irattárba helyezéséről. 
 

5.4. A Kazincbarcikai Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, titkársági, igazgatási, iratkezelési 
feladatokat ellátó ügyintézőinek helyettesítési rendje 

 

A Kazincbarcikai Járási Hivatal ügyintézőjét a hivatalvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti.  
A helyettesítés rendjét a feladatleírások tartalmazzák. 
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6. Kazincbarcikai Járási Hivatal feladatkörének szervezeti egységen belüli megoszlása  
(munkafolyamatok leírása) 
 

6.1. A Hatósági Osztály 1. feladatköre 

 

6.1.1 A Járási Hivatalra kiterjedő illetékességgel ellátja a következő feladatokat: 
● ellátja az egyes szociális ügyek intézésével kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – fel-

adatokat; 

● ellátja a Járási Hivatal titkársági feladatait; 
● az iktatási feladatok ellátása keretében biztosítja a központi ügyiratkezelést – postázás,  

iktatás, irattárazás, selejtezés –, illetve folyamatosan fenntartja ezen tevékenység  
szabályszerűségét; 

● a járás illetékességi területén a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátja az ügysegédi  
feladatokat. 

 

6.1.2. Szociális törvénnyel kapcsolatos feladatok: 
● aktív korúak ellátásával összefüggő feladatok (foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) ellátása. 
 

6.1.3. A települési ügysegédeinek feladatköre 

A Járási Hivatal egyes településeken a települési ügysegédek útján biztosítja a kihelyezett 
ügyfélszolgálatot (a továbbiakban együtt: ügysegéd). Az ügysegéd: 

● közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel,  
panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában és megválaszolásában együttműködve a  
Járási Hivatal szervezeti egységeivel; 

● biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását; 

● átveszi a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek megindítására vonatkozó kérelmeket, és 
intézkedik ezen kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek részére 
történő továbbításáról; 

● gondoskodik az ügysegédi működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről. 
 

6.1.4. Járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben; 
● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről  

szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatokat. 
 

6.1.5. Egyéb feladatok: 
● ingatlanfelügyeleti hatósági jogkör: üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői  

tevékenység tekintetében; 
● a Járási Hivatal környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges  

engedély kiadása nem természetvédelmi területen; 
● a Járási Hivatal vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges  

alapadatok szolgáltatása a VIZIR részére; 
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● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba helye-

zéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések  
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 
 

7. A Hatósági Osztály 2. feladatköre: 
 

7.1. Ellátja a szociális törvénnyel kapcsolatos feladatokat: 
● ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy  

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása)  
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat;  

● egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával,  
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat;  

● közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat; 
● gyermekek otthongondozási díja megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat; 
● hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatokat; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység;  
● ellátja a Járási Hivatal funkcionális működésével kapcsolatos feladatokat (gazdálkodási, 

pénzügyi, humánpolitikai); 
● a hatósági feladatellátást segítő személyi- és tárgyi működési feltételek, valamint üzemeltetési 

feladatok előkészítését, továbbá a Járási Hivatalt érintő adatszolgáltatások koordinálását a 

Hatósági Osztály 2. szervezeti egységébe tartozó kijelölt kormánytisztviselők látják el.  
 

7.2. Köznevelési igazgatási feladatai: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
- a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
- az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet,  
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb  

vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak,  
így különösen: 

- az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos  
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

- az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének felügyelete. 
- az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
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8. A Kormányablak Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvényben (a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.  
törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a külföldre  
utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló  
2009. évi CXV. törvényben, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános  
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, 
illetve fentiek felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, és egyéb külön jogszabályokban,  
valamint a Korm. rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat látja el. 
 

8.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

● gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak,  
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi  
kerület) közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő  
átvezetéséről; 

● végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg  
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

● törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a  
nyilvántartásból; 

● közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
● a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 
● eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
● ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány  

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
● végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével,  

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok  

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési  
feladatokat; 

● ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár személyi 
és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 

 

8.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

● ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása,  
érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és 
az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

● a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló  
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

● ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével,  
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 
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● ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, 
a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

● átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
● továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok  

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként  
meghatározott iratokat; 

● továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő  
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási  
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló  
kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

● visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, 
és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

● ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával  
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásáról; 

● a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó  
értesítése szerint elérte, vagy meghaladta a 18 pontot – az értesítéstől számított nyolc napon 
belül határozattal visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat  
törli; 

● jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

8.3. Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok 
és intézkedések kapcsán. 
 

8.4.  Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben  
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 
 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos  
hatáskörben, vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott  
ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség. 

● A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben, vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

● A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény, vagy  
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a  
benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

● A kormányablak a Korm. rendelet. 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az 
ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással  
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt 
az ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 
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● A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a  

Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
● A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájé-

koztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető 
ügyintézési állapotáról. 

● A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 

8.5. A Kormányablak Osztály a hatályos jogszabályokban meghatározott további feladatok  

keretén belül: 

● feladatköréhez kapcsolódóan a járás illetékességi területére kiterjedően statisztikai felmérése-

ket, elemzéseket készít, azokban közreműködik; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● együttműködik társhatóságokkal. 

 

9.  A Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  
törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a gyermekvédelmi 
és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és  
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A Já-
rási Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi ügyekben általános elsőfokú hatóság-

ként jár el.  
 

9.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében:  
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermek-

otthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában,  
egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi 
gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés  

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes  

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
● a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan; 
● dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a  

javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő  
elhelyezéshez való hozzájárulásról, vagy annak megtagadásáról; 
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● véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 
és 

● a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az  
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek  

kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 
● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő  

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való  
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás  
igénybevételét; 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy  

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek  

nevelési felügyeletéről; 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek  

megszüntetéséről; 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a  

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének  

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az  

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény készítésére. 

 

9. 2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

9.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
            - kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

hozzájárul:  
- a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás  

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott  
személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, 
ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a 
hozzájárulást nem adja meg, 

- cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, 
az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére ha: 
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- az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
- az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a  

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét 
áll fenn, 

● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából tették. 

 

9.4. A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő  
gyermeke érdekében 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

9.5. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

9.6. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 
a gyermek kiadatása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra  
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet  
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet  
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás helyességének 
megállapítása iránt.  

 

9.7. A  Járási Hivatal feljelentést tesz:  
● a gyermek veszélyeztetése, 
● tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt, 
● kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak  

nyilvánítását. 
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9.8. A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a gyermektartásdíjjal  
kapcsolatban:  

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben  
kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 

 igénybevételét rendeli el, 
● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és  

vallásszabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak  
megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező  
gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét 
rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének, vagy a szülők által kijelölt más  

tartózkodási helynek az elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti  
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási 
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági  
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat  
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat. 

 

9.9. A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott  
döntéshozatallal kapcsolatban:  

● a gyermek részére családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként  
kirendeli, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● felügyeli a gyám, családba fogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi 

gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti  

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel,  
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 
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● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti,  
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  

 

9.10. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban:  
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag  
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről,  
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata  
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű  

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

9.11. A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben.  

 

              10. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelölé-
séről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és 
egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 
 

10.1.  A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott  

feladatokat, 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat, 
● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

10.2. Koordinációs feladatok:  
● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 
● feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi 

és Munkavédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) osztályaival, ennek keretében  
rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat,  
értékeléseket készít a Főosztály felé, 

● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat, 
● a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi, 
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● kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel,  

önkormányzatokkal, 
● segíti a Főosztály Munkaerő-piaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti az  

osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat, 
● előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok osztályon történő  

teljesítését, 
● kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat, 
● szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
● megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket, 
● kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a  

felettes szervekkel, 

● munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken, 
● a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 

korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A Járási Hivatalt 
közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés,  
szünetelés/szüneteltetés), 

● együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, non-profit  

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében, 
● rendszeresen tájékoztatja a szakmai irányító szervet a közfoglalkoztatás támogatással  

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök  
célirányos és hatékony felhasználásáról, 

● ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

 

10.3. Illetékességi területén átnyúló feladatok körében: 
 fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket, 
 munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató 

munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország  
területére,  

 uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató –  

az illetékességi területen kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére, 
 ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

 

10.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 
● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, 

törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti  
álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított 
álláskeresési támogatások és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, 
megszüntetésével, visszakövetelésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, 

● a hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel  
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat, 
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● a Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és az osztály  
együttműködését, a Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések  
betartásával tájékoztatja a Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci  

információkról, 
● az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes iratával 

és a keresetlevéllel együtt felterjeszti a Kormányhivatal számára, 
● elbírálásra felterjeszti a Főosztály vezetőjének hatáskörébe tartozó méltányossági kérelmeket, 
● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési  

kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített  
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével  
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint 
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására  
kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

● ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását, 
● megkeresések formájában adatszolgáltatást teljesít és kér, 
● közreműködik a MEV-rendszer működtetésében, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással,  
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat, 
● ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, 
● ellátja az osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő  

közzétételével kapcsolatos feladatokat, 
● ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló  

2007. évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 
 

10.5. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 
● az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási  

Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat; 
● ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a külföldön munkát vállalók álláskeresési  

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a külföldön  
munkát vállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban  
egységes nyomtatványok beszerzéséről, igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek  
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti – nyomtatványt állít ki a 

magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 
● külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló  

közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el  
(közvetítői nyilatkozat); 

● részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci  
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szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó  
munkaerő-piaci támogatást nyújthat.  

 

10.6. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 
● a regisztrált álláskeresők kompetenciának felmérését, valamint szegmentálását végzi az  

elsődleges munkaerőpiacon történő hatékony elhelyezés érdekében, 
● munkaközvetítést végez, 
● közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében, 

bonyolításában és ellenőrzésében, 
● fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, 
a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat, 

● a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 
a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására, 

● információt nyújt, tanácsadást végez, egyéb szolgáltatást nyújt, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi  

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít  
(negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít, 

● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a  
csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

● közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
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1. A Mezőcsáti Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőcsáti Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye: 3450 Mezőcsát, Szent István u. 26.  

A Járási Hivatal telephelye:  3450 Mezőcsát, Hősök tere 24. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
 

A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
1. mellékletének 4.6. pontjában meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően 
nem rendelkezik – terjed ki, a Járási Hivatal szervezetében működő Kormányablak Osztály az ország 
területére kiterjedő illetékességgel látja el a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. A 
hivatalból indult eljárásra az a Kormányablak Osztály az illetékes, amely járási hivatal illetékességi 
területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. 
 

A Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint a Mezőcsáti járás közigazgatási területe 
Ároktő, Gelej, Hejőpapi, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszatarján települések 
közigazgatási területe. 
 

2. A Mezőcsáti Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén hivatalvezető áll, munkáját  akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
osztályvezető segíti. A Járási Hivatalon belül Kormányablak Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály, 
valamint Foglalkoztatási Osztály működik. A Járási Hivatal osztályait osztályvezetők vezetik.  
 

3. A Mezőcsáti Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a kijelölt osztályvezető az állandó és az 
eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint értekezletet tart. Az 
értekezleten részt vesz a Kormányablak Osztály osztályvezetője, a Hatósági és Gyámügyi Osztály 
osztályvezetője, valamint a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője.  

 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
Járási Hivatal hivatalvezetője osztályértekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Járási Hivatal 
érintett osztályának valamennyi kormánytisztviselője. 
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3.1. Munkarend, munkaidő 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

Szervezeti egység Munkarend 

Kormányablak Osztály 

3450 Mezőcsát, Szent 
István út 26. 

Hétfő: 7.30-16.30, illetve 9.00-18.00 

kedd: 7.30-16.00 

szerda: 7.30-16.30, illetve 9.00-18.00 

csütörtök: 7.30-16.30 

péntek: 7.30-14.00 

Hatóság és Gyámügyi 
Osztály 

3450 Mezőcsát, Szent 
István út 26. 

hétfő-csütörtök: 7.30-16.30 

péntek 7.30-13.30 

Foglalkoztatási Osztály 

3450 Mezőcsát, Hősök tere 
24. 

hétfő-csütörtök: 7.30-16.30 

péntek 7.30-13.30 

 

3.2. A Mezőcsáti Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

3.2.1. A hivatalvezető szerdán 8.00 és 11.00 óra között fogadja az ügyfeleket. Abban az esetben, ha 
a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon 8.00 és 11.00 óra között 
kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 

 

3.2.2. A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfő:  8.00 – 18.00 óráig 

 kedd:  8.00 – 14.00 óráig 

 szerda:  8.00 – 18.00 óráig 

 csütörtök: 8.00 – 16.00 óráig 

 péntek:  8.00 – 14.00 óráig 

 

3.2.3. A Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfő:  8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig  
 szerda:  8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig  
 péntek:  8.00 – 12.00 óráig 

 

3.2.4. A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfő:  8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 15.00 óráig 

 kedd:    8.00 – 12.00 óráig  
 szerda:    8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig  
 csütörtök: 8.00 – 12.00 óráig  
 péntek:   8.00 – 11.00 óráig 
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A Kormányablak Osztály ügyintézői hetente váltott munkarendben dolgoznak. A munkaközi szünet 

(ebédidő) 12.00 és 14.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor 
a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 
 

A kormánytisztviselők kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan 
való eltávozáskor a jelenléti íven nyilvántartani. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a 
hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a közvetlen munkahelyi vezető 
(osztályvezető) engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt 
a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A 
munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a hivatalvezető, illetve 
a hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a kijelölt osztályvezető feladata, mely az 
erre rendszeresített elektronikus felületen történik. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a kijelölt osztályvezető egyes feladatok 
hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló szervezeti 
egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az 
erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, 
valamint a munkacsoport tagjait az érintett osztály vezetőjének javaslatára a kijelölt osztályvezető jelöli 
ki. 

 

4. A Mezőcsáti Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak, iratkezelési 
feladatokat ellátó ügyintézőinek feladatköre 

 

 A kormánytisztviselők biztosítják a járási hivatal hatósági tevékenységének eredményes 
ellátását, elért színvonalának megtartását, valamint közreműködnek az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az ágazati jogszabályok alkalmazásával 
kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

 A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordítanak a hatósági 
eljárásokban született döntések szakmai színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

 A Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

 Kötelesek naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
 Kötelesek rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésre álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
 A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek a Járási 

Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
 Közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 

expediálás tekintetében. A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkednek a döntések, 
egyéb intézkedések közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli az ügyintézőket. 

 

4.1. Az ügyintézők az iratkezeléssel összefüggő feladataik kapcsán köteles gondoskodni: 
 a döntés és a csatolt előzményiratok végleges szereléséről; 
 az ügyirat tisztázásáról; 
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 az irattári tételszám meghatározásáról; 
 az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról; 
 az iratokkal való elszámolásról; 
 hatósági statisztikai adatok megadásáról; 
 ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettesük megbízza őket; 
 felelősek a Járási Hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a határidő 
nyilvántartás vezetéséért; 

 az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően az erre kijelölt ügyintéző átveszi az 
osztály címére érkezett postai küldeményeket, valamint az elektronikus küldeményeket, rendezi 
a nem névre szóló ajánlott és egyéb leveleket, a visszaérkező tértivevényeket, feladási, 
letöltési, meghiúsulási igazolásokat átadja az ügy intézőjének; 

 a rendezett, beérkezett küldeményeket nyilvántartásba veszik, és iktatás előtti szignálásra 
átadják a vezetőnek; 

 az osztályhoz érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről és továbbításáról; 
 az erre kijelölt ügyintéző elkészíti a kimenő ügyiratokat és küldeményeket postázásra, átadja a 

Magyar Posta Zrt. munkatársának, illetve a Kormányhivatal egyéb szervei részére címzett 
küldeményeket a kézbesítőnek; 

 a szerelt akták irattárba helyezéséről. 
 

4.2. A települési ügysegéd feladatköre: 
 Közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal 

kapcsolatos ügyek kivizsgálásában, megválaszolásában együttműködve a Járási Hivatal 
szervezeti egységeivel. 

 Biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását. 

 Gondoskodik az ügysegédi működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről. 

 Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről. 

 Ellátja az ügyfelet az eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokkal, egyéb 
szükséges mellékletekkel, illetve tájékoztatást nyújt ezek hozzáférési helyéről. 

 Tájékoztatást nyújt az eljáráshoz szükséges adatok, az ezeket megalapozó iratok köréről, segít 
a formanyomtatványok kitöltésében. 

 Érdemi döntésre előkészíti a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket. 

 Közreműködik a Járási Hivatal szervezeti egységeivel történő időpont egyeztetésben. 
 

5.  A Mezőcsáti Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési 
rendje 

 

A hivatalvezetőt a hivatalvezető által kijelölt osztályvezető, a kijelölt osztályvezető távolléte, vagy 
akadályoztatása esetén a hivatalvezető által megbízott osztályvezető helyettesíti. A Hatósági és 
Gyámügyi Osztály osztályvezetőjét a Kormányablak Osztály osztályvezetője helyettesíti. A 
Kormányablak Osztály osztályvezetőjét a Foglakoztatási Osztály osztályvezetője, valamint a 
Kormányablak Osztály szakügyintézője helyettesíti. A Foglalkoztatási Osztály osztályvezetőjét a 
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Kormányablak Osztály osztályvezetője, valamint a Foglalkoztatási Osztály kijelölt szakügyintézője 
helyettesíti.  
 

A Járási Hivatal ügyintézőjét, szakügyintézőjét, munkavállalóját az érintett osztályvezető által kijelölt 
ügyintéző, szakügyintéző, munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét az egyes feladatleírások, 

munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

A Járási Hivatal feladatellátását segítő személyi- és tárgyi működési feltételek, valamint üzemeltetési 
feladatok előkészítését, továbbá a Járási Hivatalt érintő adatszolgáltatások koordinálását az erre 
kijelölt kormánytisztviselők látják el.  
 

A Járási Hivatalnál a hivatalvezető és az erre kijelölt osztályvezető közreműködik a járási védelmi 
igazgatási feladatok ellátásában. 
 

6. A Mezőcsáti Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása (munkafolyamatok leírása) 

 

6.1. A Kormányablak Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben (a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a külföldre utazásról szóló 1998. évi 
XII. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, a gyermeket nevelő családok 
otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben, a koronavírus elleni 
védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben, illetve fentiek felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben, és egyéb külön jogszabályokban, valamint a Korm. rendeletben 

meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat látja el. 
 

6.1.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

 gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, 
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi kerület) 
közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő átvezetéséről; 

 végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

 ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

 törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

 közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
 a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 
 eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
 ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
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 végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 
nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 

 ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 
kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 

 ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár személyi 
és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 

 

6.1.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

 ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, 
érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és 
az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

 a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

 ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

 ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, a 
jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

 átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
 továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 
meghatározott iratokat; 

 továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő 
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

 visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, és 
gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

 ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásáról; 

 a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó értesítése 
szerint elérte vagy meghaladta a 18-at – az értesítéstől számított nyolc napon belül határozattal 
visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat törli; 

 jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

6.1.3. Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

 A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok és 
intézkedések kapcsán. 
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6.1.4. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben 
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

 A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos 
hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott ügyekben 
azonnali ügyintézésre van lehetőség. 

 A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

 A kormányablakban előterjeszthető a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása 
iránti kérelem, illetve a koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt igénylő 
ügybejelentő lap. 

 A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény, vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a 
benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

 A kormányablak a Korm. rendelet 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az 
ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással 
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az 
ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 

 A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a Korm. 

rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
 A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes 

tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető 
ügyintézési állapotáról. 

 A Kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (Kormányablak busz) 
működtetésében. 

 

6.2. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

6.2.1. Szociális és gyámügyi feladatok: 
6.2.1.1. Szociális igazgatás területén: 
 ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatokat, így különösen: 
 aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
 ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság 

megállapításával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
 gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási 

hatósági eljárások lefolytatása; 
 időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
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 közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

 a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 

 hadigondozásról szóló 1994. évi törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló  
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott hadigondozotti ellátás iránti 
jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, nyilvántartás vezetése, 

adatszolgáltatás teljesítése; 
 mozgáskorlátozott személyek részére a súlyos mozgáskorlátozottság a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 218/2003. (XII. 11.)  
Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálat (közlekedőképesség-minősítés) felterjesztése az 
elsőfokú rehabilitációs feladatokat ellátó szervhez gyermekek otthongondozási díjával 
kapcsolatos feladatok; foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok (aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok); 

 mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges előzetes 
vizsgálat. 

 

6.2.1.2. Gyámügyi igazgatás területén: 
A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendeletben, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló  
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A Járási Hivatal illetékességi 
területén a gyermekvédelmi ügyekben általános elsőfokú hatóságként jár el.  
 

6.2.1.2.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében:  
 elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, vagy 

más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 
egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi 
gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 

 megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
 dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
 nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
 a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan; 
 dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a javítóintézet 

fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő elhelyezéshez való 
hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról; 

 véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 
és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 

kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 
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 dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
 figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét; 

 dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
 dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja 
a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

 dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
 megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
 dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
 közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
 dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
 dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt 

eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
 kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
 megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
 a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény készítésére. 

 

6.2.1.2.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  
 dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
 dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 
 

6.2.1.2.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
 kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
 hozzájárul:  
 a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 
képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja 
meg, 

 cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az 
apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

 eseti gyámot rendel a gyermek részére ha: 
 az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
 az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást 

azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn, 

 jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
megdöntése iránt, 

 megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából tették. 
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6.2.1.2.4. A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

 a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
 a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

 a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

6.2.1.2.5. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  
 

 Az örökbefogadási eljárás lefolytatása során a Kormányhivatal részére megküldi az érintettekkel 
kapcsolatosan megkért anyagokat. 
 

6.2.1.2.6. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
 a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadatása, 

 a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
 a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
 a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 
 részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás helyességének 
megállapítása iránt.  

 

6.2.1.2.7. A Járási Hivatal feljelentést tesz:  
 a gyermek veszélyeztetése, 
 tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

 a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt, 
 kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását. 
 

6.2.1.2.8. A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a 

gyermektartásdíjjal kapcsolatban:  

 dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét 
rendeli el, 

 dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
 dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás-

szabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 
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 hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
 dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
 jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
 dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
 a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység keretében történő 

foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat. 
 eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által nem térített összegének elengedésére, 

csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 
 

6.2.1.2.9. A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és 
támogatott döntéshozatallal kapcsolatban:  
 a gyermek részére családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, 

 ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
 felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
 felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
 külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá 
megállapítja a munkadíjukat, 

 felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az 
előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

 támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  

 

6.2.1.2.10. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban:  
 dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos folyószámlán 

történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, 
biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak 
letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, 
amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

 dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

 elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
 közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
 közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

6.2.1.2.11. A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény 35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. A gyámhivatal rendeli ki az 
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idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti gyámot a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. § (7) 
bekezdésében meghatározott esetben. 
 

6.2.1.3. Köznevelési igazgatási feladatok: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott feladatok; 

 a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

 az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos közigazgatási 
hatósági eljárások lefolytatása; 

 az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálatokon 
való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

 az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 

 

6.2.2. Egyéb államigazgatási hatósági feladatok: 
 nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 

természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 
 a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása; 
 vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
 üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és felügyeletével 

kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 
 temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
 temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
 egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
 az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

 járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

 a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére 
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 
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6.3. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

 A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét 
érintő feladatokat. 
 

6.3.1. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
 ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott 

feladatokat, 

 feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
 ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat, 
 szervezi a közfoglalkoztatást, 
 kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 
 

6.3.2. Koordinációs feladatok:  
 ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 
 feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) osztályaival, ennek keretében rendszeres 
és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a 
Főosztály felé, 

 vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat, 
 a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi, 
 kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 
 segíti a Főosztály Munkaerő-piaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti az 

osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat, 
 előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok osztályon történő 

teljesítését, 
 kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat, 
 szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
 megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket, 
 kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel, 

 munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken, 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 

korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A Járási Hivatalt 
közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés), 

 együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, non-profit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében, 
 rendszeresen tájékoztatja a szakmai irányító szervet a közfoglalkoztatás támogatással 

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos 
és hatékony felhasználásáról, 
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 ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

 

6.3.3. Illetékességi területén átnyúló feladatok körében: 
 fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket,  
 munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató 

munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország 
területére, 

 uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató – az 

illetékességi területen kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére, 
 ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 
 

6.3.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 
 ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, 

törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 
segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési 
támogatások és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, 
megszüntetésével, visszakövetelésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

 szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, 

 a hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel 
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat, 

 a Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és az osztály 
együttműködését, a Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával 
tájékoztatja a Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci információkról, 

 az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes iratával és 
a keresetlevéllel együtt felterjeszti a Kormányhivatal számára, 

 elbírálásra felterjeszti a Főosztály főosztályvezetőjének feladatkörébe tartozó méltányossági 
kérelmeket, 

 ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 
kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

 elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 
kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 
 ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását, 
 megkeresések formájában adatszolgáltatást teljesít és kér, 
 közreműködik a MEV-rendszer működtetésében, 
 munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
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véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 
 ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat, 
 ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, 
 ellátja az osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 

közzétételével kapcsolatos feladatokat, 

 ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

 

 

6.3.5. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 
 az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal 

(EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat; 
 ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a külföldön munkát vállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a külföldön munkát 
vállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes 
nyomtatványok beszerzéséről, igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti – nyomtatványt állít ki a magyarországi 
munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

 külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői 
nyilatkozat); 

 részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci szolgáltatás, 
képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a programba 
vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci 

támogatást nyújthat.  
 

6.3.6. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 
 a regisztrált álláskeresők kompetenciának felmérését, valamint szegmentálását végzi az 

elsődleges munkaerőpiacon történő hatékony elhelyezés érdekében, 
 munkaközvetítést végez, 
 közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében, 

bonyolításában és ellenőrzésében, 
 fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, 
 folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, a 
foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat, 

 a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a 
MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására, 

 információt nyújt, tanácsadást végez, egyéb szolgáltatást nyújt, 
 az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
 kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
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munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, 
éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít, 

 nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a 
csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

 közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
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1. A Mezőkövesdi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:   3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 4. 
A Járási Hivatal telephelyei:   3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 26. 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 56. 
A Járási Hivatal kirendeltsége:  3441 Mezőkeresztes, Dózsa György út 57. 
 

2. A Mezőkövesdi Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén hivatalvezető áll, munkáját hivatalvezető-helyettes segíti. A Járási Hivatal 
osztályait osztályvezetők vezetik.  
 

3. A Mezőkövesdi Járási Hivatal működése  
 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az SzMSz-ben, jelen 

Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az 
irányadóak. 
 

A hivatalvezető – távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes – az állandó 
és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint értekezletet tart. Az 
értekezleten részt vesznek a Járási Hivatal osztályvezetői, indokolt esetben kormánytisztviselői, 
titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézői. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint 
az osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és valamennyi 
kormánytisztviselő, titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatot ellátó ügyintéző. 
 

3.1. Munkarend, munkaidő 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
A részletszabályok a Járási Hivatal tekintetében a hivatalvezető által kiadott belső szabályzatban 
szerepelnek.  

 

A Kormányablak Osztály kormányablak szak/ügyintéző feladatkört betöltő munkatársainak 
munkarendje két műszakból tevődik össze a következőek szerint: Az első műszak munkarendje hétfőn 
7:00-16:00. kedden 7:30-16:00, szerdán 7:30-17:00, csütörtökön 7:30-16:00, pénteken 7:30-14:00. A 

második műszak: hétfőn 9:00-18:15, kedden 7:30-16:00, szerdán 9:00-18:15, csütörtökön 8:00-16:15, 

pénteken 7:30-14:15. 

 

A párhuzamos műszak időtartama alatt a munkatársak az ügyfélforgalom és a felmerülő ügyfajták, 
továbbá az ügymennyiség figyelembevételével látnak el egyidejűleg front- és back-office feladatokat. 
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A Kormányablak Osztály titkársági, igazgatási és iratkezelési ügyintézői feladatkört ellátó 
munkatársainak munkarendje a hét minden napján az általános munkarend szerinti. 
 

3.2. A Járási Hivatal osztályainak ügyfélfogadási rendje 

 

3.2.1. A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje – Mezőkövesd, Rákóczi út 4. 
hétfő:     8:00-18.00 

kedd:     8:00-14.00 

szerda:     8:00-18.00 

csütörtök:    8:00-16.00 

péntek:     8:00-14.00 

 

3.2.2. A Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje: 
hétfő:     8:00-16:00  

szerda:     8:00-16:00 

péntek:     8.00-12.00 

 

3.2.3. A Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
hétfő:     8:00-12:00 

szerda:     8.00-16.00 

péntek:     8:00-12:00 

 

3.2.4. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 3400 Mezőkövesd, Rákóczi út 4. 

hétfő:     9:00-11:00 

csütörtök:    13:00-15:00 

 

3.2.5. A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje: 
hétfő: 8:00-12:00, 13:00-15:00 

kedd: 8:00-12:00 

szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00   

csütörtök:  8:00-12:00  

péntek: 8:00-11:00  

 

3.2.6. A Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 

Ügyfélfogadási rend Mezőkövesden  

hétfő:     8:00 -16:00 

szerda:     8:00 -16:00 

péntek:     8:00 -12:00 

 

Ügyfélfogadási rend Tiszaújvárosban  

hétfő:     8:00 -16:00 

szerda:     8:00 -16:00 

péntek:     9:00 -12:00 
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Családvédelmi szolgálat ügyfélfogadása Mezőkövesden: 
kedd:     8:00-16:00 

szerda:     8:00-16:00 

péntek:     8:00-13:00 

 

Családvédelmi szolgálat ügyfélfogadása Tiszaújvárosban: 
hétfő:     9:00-15:00 

 

csütörtök:     9:00-15:00 

 

3.3. A munkavégzés egyéb szabályai 
 

A munkaközi szünet – az integrált ügyfélszolgálat kivételével – 12.00-13.00 óra között (ebédidő) 
vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát 
meghaladja. 

 

A Kormányablak Osztály integrált ügyfélszolgálatán munkát végzők a napi munkaközi szünet 
megszervezését a folyamatos ügyintézés biztosításával szervezik meg. 
 

A Járási Hivatal kormánytisztviselői, titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézői, 
munkavállalói kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan való 
eltávozáskor a jelenléti ívben nyilvántartani. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével lehet. A munkahelyéről 
önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles hivatali 
felettesét értesíteni. 
 

A szabadság igénybevételének engedélyezésére – az osztály kormánytisztviselői és titkársági, 
igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézői tekintetében – az osztályvezető jogosult. A 
szabadságot a hatályos jogszabálynak megfelelően a Járási Hivatal működőképességének 
figyelembevételével kell kiadni. A szabadságok kiadására vonatkozóan a hivatalvezető egyéb 
munkáltatói érdekszempontokat is meghatározhat. 
 

A hivatalvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető jelöli ki. 
 

3.4. A Mezőkövesdi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, titkársági, igazgatási, iratkezelési 
feladatokat ellátó ügyintézőinek, munkavállalóinak feladatköre 

 

3.4.1. A kormánytisztviselők feladatköre 

● A kormánytisztviselők biztosítják a Járási Hivatal hatósági tevékenységének eredményes 
ellátását, elért színvonalának megtartását, valamint közreműködnek az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az ágazati jogszabályok 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 
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● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordítanak a hatósági 
eljárásokban született döntések szakmai színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● A Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

● Kötelesek naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
● Kötelesek rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésre álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek a Járási 

Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkednek a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli az ügyintézőket. 
 

3.4.2. Kormányablak Osztály kormányablak szak/ügyintézőinek feladatköre  
 

A 3.4.1. pontban leírtakon túl 
● a szigorú számadásos, valamint a munkaterületen lévő egyéb nyomtatványok kezelése; 

nyilvántartása; 
● rendelések határidőben történő feladása; 
● közlekedési igazgatási és hivatalos és egyéb nem hivatalos bélyegzők kezelése; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás; 
● az osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések tervezetének elkészítése. 
 

Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● a döntés és a csatolt előzményiratok végleges szereléséről; 
● az ügyirat tisztázásáról; 
● az irattári tételszám meghatározásáról; 
● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról; 
● az iratokkal való elszámolásról; 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 
 

3.4.3. A titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézők feladatköre 

 

● Az ügyintézők a feladatleírásban részükre megállapított, illetve a vezető által kiadott 

feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzik. 

● Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettesük megbízza őket. 
● Felelősek a Járási Hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a 
határidő nyilvántartás vezetéséért. 

● Közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében. 
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3.4.4. Kormányablak Osztály titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó 
ügyintézőinek feladatköre 

 

A 3.4.2. pontban leírtakon túl 

● az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi az osztály címére érkezett 
postai küldeményeket, valamint az elektronikus küldeményeket, rendezi a nem névre szóló 
ajánlott és egyéb leveleket, a visszaérkező tértivevényeket, feladási, letöltési, meghiúsulási 
igazolásokat átadja az ügy intézőjének; 

● a rendezett, beérkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi, és iktatás előtti szignálásra 
átadja a vezetőnek; 

● gondoskodik az osztályhoz érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről és továbbításáról; 
● elkészíti a kimenő ügyiratokat és küldeményeket postázásra, átadja a Magyar Posta Zrt. 

munkatársának, illetve a Kormányhivatal egyéb szervei részére címzett küldeményeket a 
kézbesítőnek; 

● ügyintézés után gondoskodik a szerelt akták irattárba helyezéséről. 
 

3.4.5. A munkavállalók feladatköre 

● Gépjármű-vezetési, futárszolgálati feladatok ellátása. 
 

4.  A Mezőkövesdi Járási Hivatal Osztályainak feladatköre 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben (a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a külföldre utazásról szóló 1998. évi 
XII. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, a gyermeket nevelő családok 
otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben, a koronavírus elleni 
védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben, illetve fentiek felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben, és egyéb külön jogszabályokban, valamint a Korm. rendeletben 
meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat látja el. 
 

A Kormányablak Osztály hivatalból indult eljárás esetén a feladatkörébe tartozó feladatokat ellátja a 
következő településekre vonatkozóan: 
Mezőkövesd 

Bogács 

Borsodgeszt 

Borsodivánka 

Bükkábrány 

Bükkzsérc 

Cserépfalu 

Cserépváralja 

Csincse 

Egerlövő 

Kács 

Mezőkeresztes 

Mezőnagymihály 

Mezőnyárád 

Négyes 

Sály 

Szentistván 

Szomolya 

Tard 

Tibolddaróc 

Tiszabábolna 

Tiszavalk 

Vatta 
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4.1.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

● gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, 
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi 
kerület) közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő 
átvezetéséről; 

● végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

● törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

● közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
● a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 
● eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
● ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
● végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 
kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 

● ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár 
személyi és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
  

4.1.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

● ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, 

érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és 
az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

● a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

● ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, 
a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

● átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
● továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 
meghatározott iratokat; 

● továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő 
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
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kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

● visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, 
és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

● ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásáról; 

● a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó 
értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at – az értesítéstől számított nyolc napon belül 
határozattal visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat törli; 

● jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

4.1.3.  Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok 
és intézkedések kapcsán. 
 

4.1.4. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben 
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat 

 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos 
hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott 
ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség. 

● A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

● A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény, vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a 
benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az 
ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással 
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt 
az ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 

● A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak –  

a Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
● A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes 

tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból 
megismerhető ügyintézési állapotáról. 

● A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 

● A kormányablak átveszi és továbbítja a védettségi igazolvány igénylésével, pótlásával és 
cseréjével kapcsolatos kérelmeket. 

● Közreműködik a családok otthonfelújítási támogatásával kapcsolatos kérelmek 
befogadásában és döntésre való továbbításában. 
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4.1.5. A Kormányablak Osztály a hatályos jogszabályokban meghatározott további feladatok 

keretén belül: 

● feladatköréhez kapcsolódóan a járás illetékességi területére kiterjedően statisztikai 
felméréseket, elemzéseket készít, azokban közreműködik; 

● adatszolgáltatásokat végez; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● együttműködik társhatóságokkal. 
 

4.2. A Hatósági Osztály feladatköre 

 

4.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
 

● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság megállapításával 

kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása; 
● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
● hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 

adatszolgáltatás teljesítése; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Járási Hivatal székhelyén, 

járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

4.2.2. Köznevelési igazgatási feladatai: 
 

Minden olyan feladat ellátása, melyet: 
● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 
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● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálatokon 
való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
 

4.2.3. Egyéb államigazgatási hatósági feladatai: 
 

● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 
természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 

● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 
meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása; 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 
szolgáltatása a VIZIR részére; 

● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és 
felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 

helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 

4.2.4. Védelmi igazgatási feladatai: 
 

● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és titkára jogkörébe 
tartozó feladatok előkészítése; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

 

4.2.5. A Járási Hivatal működését segítő funkcionális feladatok: 
 

● támogatja a Járási Hivatal szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó (titkársági, pénzügyi, 
informatikai, humánpolitikai, szervezési, iktatási, adminisztratív) funkcionális feladatokat. 
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4.2.6. A járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken ellátott feladatok:  
 

A Hatósági Osztály a Járási Hivatal hatáskörébe utalt feladatait és hatásköreit az 
illetékességébe tartozó nem járásszékhely települések tekintetében:  

● állandó kirendeltségén (Mezőkeresztes) keresztül, továbbá 

● járási ügysegédek (a továbbiakban: ügysegéd) útján látja el. 
 

4.3. A Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a gyermekvédelmi 
és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A 
Járási Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi ügyekben általános elsőfokú 
hatóságként jár el.  

 

4.3.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében: 
 

● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 
vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 
egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi 
gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
● a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-

gyermek részlegén vagy a javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító 
részlegén történő elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról; 

● véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 
és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 
kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 

● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét; 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
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● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 
hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról; 
● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény készítésére. 

 

4.3.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.3.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
            - kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

hozzájárul:  
- a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és apasági vélelem megdöntése iránti perindításához, ha 
a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a 
hozzájárulást nem adja meg, 

- cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére ha: 
- az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
- az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét 
áll fenn, 

● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából tették. 

 

4.3.4. A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
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● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 
gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi/területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

4.3.5. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban: 

● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,felveszi a szülőnek azon 
jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi 
örökbefogadásához. 

 

4.3.6. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 
a gyermek kiadatása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás 
helyességének megállapítása iránt. 

 

4.3.7. A Járási Hivatal 
● feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése, 
● feljelentést tesz a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● feljelentést tesz a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt, 
● kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 
 

4.3.8. A Járási Hivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 

indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben 
kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét rendeli el, 

● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás-

szabadság körébe tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
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● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 
tartózkodási helynek az elhagyását, 

● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási 
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság 
megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat. 

 

4.3.9. A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban: 

● a gyermek részére családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi 

gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 

● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 
gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, az egészségügyről szóló  
1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 18. életévet betöltött, 
cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi 
meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez. 

 

4.3.10. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

gyámhatósági folyó számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, 
államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben 
kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti 

intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel a legnagyobb biztonsággal megóvható a 
gyermek vagyona, 
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● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

4.3.11. A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti 
hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti gyámot a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. § (7) 
bekezdésében meghatározott esetben. 

 

4.4. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatköre 

 

Az Osztály az osztályvezető közvetlen vezetése alatt működik, amely élelmiszer-biztonsági, 
élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-
egészségügyi, állatvédelmi, feladatokat lát el. 

 

Az élelmiszerlánc felügyeletének keretében az élelmiszerek biztonságával, az élelmiszer-
higiéniával, élelmiszerek minőségével, állategészségüggyel, állatvédelemmel és 
állattenyésztéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzési, mintavételi, nyilvántartásba vételi 
feladatokat lát el. Tevékenysége kiterjed a növényi és állati eredetű alaptermék előállítás, 
élelmiszer előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás, forgalmazás, vagyis az élelmiszerlánc 
minden szakaszára. Ezzel kapcsolatban állategészségügyi, állatvédelmi, élelmiszerlánc-

biztonsági intézkedéseket hozhat. 
 

Szakhatóságként közreműködik: 
Szakhatóságként közreműködik az egyes építésügyi hatósági eljárásokban:  
Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet 
tartalmazó építmény, építményrész esetén, bejelentés köteles élelmiszer előállító létesítmény 
(beleértve vendéglátás, közétkeztetés); élelmiszer forgalmazó illetve tároló; bejelentés köteles 
takarmány forgalmazó, tároló esetén, valamint, állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, 
laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, 
állatverseny, állatkert, vadaspark, rendeltetésű építmény, építményrész; kegyeleti állattemető 
hulladékégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, 
takarmány előállító, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész építése, 
használatba vétele során történő eljárásokban, kereskedelmi eljárások körében, vásár és piac 
engedélyezési eljárásban, állatgyógyászati készítmény kiskereskedelemi forgalomba 
hozatalánál. 

Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott 
(elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 
Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát. 
Vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát. 
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Nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, azok adatait 
a NÉBIH részére – értékelés és közzététel céljából – megküldi. 

 

Szervezi és irányítja a járás vágóhídjain állategészségügyi szaksegédi feladatok ellátását, az 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző személyek munkáját. 

 

Végrehajtja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves létesítmény ellenőrzési és monitoring 
mintavételi terv járási feladatait. Elkészíti az előirt rendszeres havi, negyedéves és éves, 
valamint eseti jelentéseket. 
Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-
mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az 
eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében, 
továbbá adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv részére; 

 

Együttműködik élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra, vagy állatról 
emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett a 
járási hivatal Népegészségügyi Osztályával. 

 

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok végrehajtása során a járási 
hivatalvezetőn keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályával, a megye többi járási hivatalával, 
és együttműködik a települési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil 

szervezetekkel. 

 

Szervezi az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszerével (ENAR) kapcsolatos egyes feladatokat. 
Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-
egészségügyi feladatok területi ellátását. 

 

Döntést hoz az állami kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó összeg esetében. 
Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 
élelmiszer-minőségellenőrzési, takarmány-ellenőrzési és állatvédelmi bírságot szabhat ki. 
Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú 
elkülönítésének követelményeit és időtartamát. 

 

Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 
informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat (TRACES). 

 

Ellátja az Unió tagállamaiba és harmadik országokba irányuló élő állat- és termékszállítás 
hatósági felügyeletét és bizonyítványt állít ki. Hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki az állami 
támogatásokkal kapcsolatos kifizetési kérelmekhez, illetve a földvásárláshoz szükséges 
állatsűrűségről.  

 

Felügyeli a tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állat-egészségügyi, előírások 
megtartását.  
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Engedélyezi: 
● a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány 

forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását, 
● az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 

kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● külön engedélyt ad ki az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt 

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmazására, 
● nagy létszámú állattartó telepek, valamint kis létszámú tenyész telepek betelepítését, 

benépesítését. 
 

Nyilvántartásba veszi: 
● a bejelentés kötelezett élelmiszer előállítókat az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerint, 
● az élelmiszer csomagoló anyaggyártó és forgalomba hozó létesítményeket, 
● az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket, 
● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatalai tevékenységet, 
● az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállítási tevékenységet végző 

élelmiszerforgalmazókat, 
● kistermelőket, 
● első magyarországi forgalomba hozói tevékenység végző vállalkozásokat, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzését, 
● az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), 

valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről, 
● az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, gyepmesteri telep, 
állatmenhely, állatpanzió, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, állatvásártér, ellenőrző 
állomás pihenőhely, valamint állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, 
ártalmatlanítását végző vállalkozás működését, 

● az élelmiszer előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 
kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 

● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatali tevékenységet, 
● az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állatot tartó gazdaság 

benépesítését, valamint állatok részvételével tartott rendezvények (állatvásár, állatpiac, 
állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató) tartását, 

● az élelmiszerbiztonsági felügyelet alá tartozó létesítményeket, 
● az eb oltási matricát. 

 

Ellenőrzi: 
● rendszeres jelleggel ellenőrzi a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 

előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek 
során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartását; 
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● az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 
élelmiszer visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 

vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és 
fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét – beleértve a rovar – és 
rágcsálóirtást; 

● az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, okiratokat; 
● az élelmiszer előállító, forgalmazó létesítmények ivóvíz felhasználását és az ivóvíz 

minőségére vonatkozó követelmények teljesülését; 
● az állatok tartása és szállítása, forgalmazása és vágása során az állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályok betartását; 
● az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő 

állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 
● állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 

takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 
során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 

● az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

● a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
● az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, 

forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit; 
● az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 

állatgyógyászati készítmények felhasználását; 
● a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 
● az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt 

és a szállítóeszközt; 
● a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 

járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 
összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való 
mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a 
takarmányjelölési előírások betartását; 

● a takarmányok felhasználását és szállítását; 
●  a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget;    
●  a takarmányok exportját és importját; 
●  a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

● a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 
 

Elrendeli: 

● a járványveszély esetén szükséges hatósági intézkedéseket;  
● az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a 

járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, 
fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; 
gondoskodik a társhatóságok tájékoztatásáról; 

● az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 
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Részt vesz: 
● az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 

valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési 
feladatait; 

● az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalának ellenőrzésében. 

Megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország 
területén történő átszállítását. Közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának 
ellenőrzésében. 

 

4.5. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét 
érintő feladatokat. 

 

4.5.1. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
 

● ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott 
feladatokat, 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

4.5.2. Koordinációs feladatok:  
 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 
● feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi 

és Munkavédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) osztályaival, ennek keretében 
rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Főosztály felé, 

● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat, 
● a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi, 
● kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 
● segíti a Főosztály Munkaerő-piaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti az 

osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat, 
● előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok osztályon történő 

teljesítését, 
● kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat, 
● szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
● megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket, 
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● kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 
felettes szervekkel, 

● munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken, 
● a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 

korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A Járási Hivatalt 
közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés), 

● együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, non-profit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében, 
● rendszeresen tájékoztatja a szakmai irányító szervet a közfoglalkoztatás támogatással 

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök 
célirányos és hatékony felhasználásáról, 

● ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

 

4.5.3. Illetékességi területén átnyúló feladatok körében: 
 

● fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket, 
● munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató 

munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország 
területére,  

● uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató – az 

illetékességi területen kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére, 
● ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

 

4.5.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 
 

● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 
szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 
megállapított álláskeresési támogatások és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 
megszűnésével, megszüntetésével, visszakövetelésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat, 

● szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, 

● a hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel 
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat, 

● a Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és az osztály 
együttműködését, a Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések 
betartásával tájékoztatja a Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci 

információkról, 
● az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes iratával 

és a keresetlevéllel együtt felterjeszti a Kormányhivatal számára, 
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● elbírálásra felterjeszti a Főosztály vezetőjének hatáskörébe tartozó méltányossági kérelmeket, 
● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint 
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására 
kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

● ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását, 
● megkeresések formájában adatszolgáltatást teljesít és kér, 
● közreműködik a MEV-rendszer működtetésében, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat, 
● ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, 

● ellátja az osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 
közzétételével kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

 

4.5.5. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 
 

● az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási 
Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat; 

● ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a külföldön munkát vállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a külföldön 
munkát vállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 
egységes nyomtatványok beszerzéséről, igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti – nyomtatványt állít ki a 
magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

● külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői 
nyilatkozat); 

● részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 
programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó 
munkaerő-piaci támogatást nyújthat.  
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4.5.6. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 
 

● a regisztrált álláskeresők kompetenciának felmérését, valamint szegmentálását végzi az 
elsődleges munkaerőpiacon történő hatékony elhelyezés érdekében, 

● munkaközvetítést végez, 
● közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében, 

bonyolításában és ellenőrzésében, 
● fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, 
a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat, 

● a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 
a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására, 

● információt nyújt, tanácsadást végez, egyéb szolgáltatást nyújt, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, 
éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít, 

● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a 
csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

● közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 

4.6. A Népegészségügyi Osztály feladatköre 

 

4.6.1. A Népegészségügyi Osztály feladatai körében ellátja: 
 

● a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott 
feladat- és hatáskörét érintő feladatokat;  

● ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközök által számára 
meghatározott feladatokat; 

● a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, 
táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, 
mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot 
vesz igénybe; 

● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a 
nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén, ennek 
keretében részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi 
programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását; 
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● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén ellátja a jogszabályban a feladatkörébe 
utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi szolgáltatók felett. 
 

4.6.2. A hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén 
belül: 
 

● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 

● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket;  
● figyelemmel kíséri és értékeli a közegészségügyi, járványügyi helyzetet, a népesség 

egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, 
társadalmi életmódbeli, stb. tényezőket, és előbbiekkel kapcsolatos epidemiológiai és 
hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a 
hivatalvezetőnek, a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának, valamint a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ részére. 
 

4.6.3. Az egészségügyi igazgatás területén:  
 

● ellátja az egészségügyi szolgáltatók – köztük a betegszállítást végző egészségügyi 
szolgáltatók, mentési tevékenységen belül rendezvénybiztosítást végző egészségügyi 
szolgáltatók, intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátási tevékenységet végző 
egészségügyi szolgáltatók – működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 

● az új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimumfeltételeknek 
való megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart;  

● a hatályos működési engedélyekben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek 
való megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi; 

● a szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, 
vezeti, új adatokkal feltölti, aktualizálja, szükség esetén adatokat lekérdez; 

● az Országos Tisztifőorvos,  a Népegészségügyi Főosztály, a KSH és egyéb szervek kérésére 
adatokat közöl; 

● az egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványt ad ki; 
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● egészségügyi szolgáltatók részére szervezett szakmai továbbképzésekről értesítést, 
jogszabályváltozásokról tájékoztatást ad; 

● tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását ellenőrzi; 
● egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezi, elrendeli; 
● szakfelügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi tevékenysége felett, 
● ellátja a Kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat engedélyezésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja az egészségügyi dolgozók alkalmasságával kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja az igazolás kiállítására jogosult főorvosokat foglalkoztató szolgáltatók nyilvántartásával, 

szakvélemény felülvizsgálata iránti felkéréssel kapcsolatos feladatokat; 

● az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 
valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének 
engedélyezéséről szóló jogszabály alapján ellátja az elhalálozás tényének bejelentésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 

4.6.4. Környezet- és település-egészségügyi szakterület: 
 

● felügyeli a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 
során a közegészségügyi előírások teljesülését; 

● ellenőrzi a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 
követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és elhelyezést, a hulladékok kezelését és 
elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit; 

● a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
● ellenőrzi a munkahelyek közegészségügyi feltételeit; 
● feladatai hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a 

felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, illetve a beltéri 
levegőszennyezettség vizsgálatára; 

● a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 
távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése érdekében; 

● az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Népegészségügyi Főosztályt, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, 
szolgáltatókat, stb.; 

● közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített 
hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

● Korm. rendelet által a hatáskörébe utalt ivóvízellátó rendszerek esetén ellátja az ivóvíz 
minőségére vonatkozó közegészségügyi követelmények betartásával, illetve 
érvényesülésével kapcsolatos hatósági feladatokat, rendszeres ellenőrzéseket végez; 

● felügyeli és ellenőrzi a medencés fürdők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek 
megvalósulását, ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● részt vesz az építésügyi engedélyezési módosított építési engedély, engedély hatályának 
meghosszabbítása, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásban, 
használatbavételi engedélyezési eljárásban, építési fennmaradási engedélyezési eljárásban 
elbírálja a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 
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hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 
megfelelést, a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést, az egészségvédelem biztosítása 

érdekében az országos építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott 
egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez 
hozzájárulást ad; 

● ellátja a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének közegészségügyi ellenőrzését és az 
ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● vásárok és piacok engedélyezési eljárásában ellátja a közegészségügyi követelményeknek 
való megfelelést érintő szakhatósági feladatokat; 

● zenés, táncos rendezvény engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként a higiénés 
és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdés vizsgálja; 

● a telepengedély kiadása iránti eljárásban szakhatóságként vizsgálja a higiénés és 
egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai 
biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az 
egészségügyi hatóság jogkörébe utalt szakkérdést; 

● üzlet működési engedélyének kiadása iránti eljárásban szakhatóságként a higiénés és 
egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési 
hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra 
és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést 
vizsgálja; 

● ellátja a környezetkárosodás minősítésével kapcsolatos népegészségügyi feladatokat; 
● vízjogi és vízvédelmi ügyekben végzi az ivóvízkivétel, vízellátás, szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás vagy fürdők vízilétesítményeinek engedélyezésénél szakhatóságként a 
vizek minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatát. Az ivóvízkivételre nem hasznosítható és 
ivóvízbázisnak ki nem jelölhető felszíni vízből való egyedi ivóvízkivétel engedélyezésére 
irányuló eljárásában. 

● az elhanyagolt műveken (szennyvízrendszer, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz tárolására, illetve begyűjtésére alkalmazott eszköz, szennyvízelvezető mű) rovar- 
illetve rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken veszélyes készítményekkel végzett 
tevékenység vizsgálata tárgyban indult eljárásban szakhatóságként a környezet-egészségügyi 
szabályoknak való megfelelés, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges 
hatások felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és 
rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelmények érvényesítése; 

● a házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény, vagy vízhasználat engedélyezési 
eljárás, ideértve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény engedélyezését is 
szakhatóságként az ivóvízkivétel és az ivóvízellátás során az ivóvíz minőségi 
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követelményeinek teljesülése és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóság biztosítottságát 
vizsgálja; 

● a Kormányhivatal környezetvédelemért és természetvédelemért felelős szervezeti egysége  
határértékek megállapításához kötött eljárásaiban, tényfeltárási terv elfogadására, 
tényfeltárási záró dokumentáció elbírálására, valamint a szennyezettséggel, károsodással 
kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére vonatkozó eljárásokban vizsgálja a 
felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények szakkérdést; 

● felügyeli és ellenőrzi a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve 
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírások betartását; 

● szálláshely-szolgáltatási tevékenység népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzése; 
● saját célú ivóvízmű ellenőrzése során népegészségügyi feladatkörben szakértőként történő 

közreműködés; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● közreműködés a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megye területére vonatkozóan az alábbi szakterületeken: 
- veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos eljárásokban, 
- nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos eljárásokban, 
- előzetes és részletes környezeti hatástanulmányok értékelése, véleményezése, 
- környezetvédelmi teljesítményértékelés, felülvizsgálat szakvéleményezése, 
- közreműködés az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban, 
- kármentesítési dokumentumok véleményezése. 

 

4.6.5. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület: 
 

● nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság 
időszakos, vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, 
szabadidő eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 

● javaslatot tesz, intézkedik az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 
valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére; 

● a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélye kiadására 
irányuló eljárásban – az intézményre vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek 



378 

 

kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében – szakhatóságként való 
közreműködés; 

● ellátja a táborozás, vándortáborozás bejelentésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági 
feladatokat; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.6. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület: 
 

● vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását, az élelmiszerek 
fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat, és elősegíti leküzdésüket; 

● végzi és felügyeli a kozmetikai készítmények, étrend kiegészítők előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, 
az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 

● ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági 
intézkedéseket; 

● szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
● tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 

táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
● a működési engedélyezési eljárás, valamint használatba vételi eljárás során szakhatósági 

hozzájárulás kiadása; 

● a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 
megfelelés, a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 
dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében 
jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzések lefolytatása; 

● szociális szolgáltatás ellenőrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek 
teljesítésének ellenőrzése; 

● ellátja a különleges élelmiszerek és az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat; 

● a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesülésének ellenőrzése; 

● ellátja az élelmiszer táplálkozás célú meg nem feleléséről szóló bejelentéssel kapcsolatos 
hatósági feladatokat; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 
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● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 
 

4.6.7. Kémiai biztonsági szakterület: 
 

● végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 
közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 

● ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat;  

● feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 
társosztályokkal, szervekkel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.8. Járványügyi szakterület: 
 

● irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 
hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 

● folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy a 
járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy 
részére; 

● megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti; helyszíni járványügyi 
vizsgálatokat végez; 

● vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat; 

● szervezi és ellenőrzi a terhesek HBsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 
● a Népegészségügyi Főosztály számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a járás 

területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 
● zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 
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● illetékességi területén szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű 
tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 

● vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 
megszüntetése iránt; 

● a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását; 
● kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 
● folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

● figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos betegségek esetén; 
● ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat, felkészíti a járás egészségügyi alapellátó intézményeit a 
szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (például virális enterális járványok, influenza, 
influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és 
jelentet; 

● végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
kivizsgálását, a terjedési út felderítését; 

● ellátja a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének járványügyi ellenőrzését és az ezzel 
kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 
előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását; 

● járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

● nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
● végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását; 
● figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok 
megelőzésére, elhárítására; 

● nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 

● nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik; 

● ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi 
kártevőirtást végző egyéb képesített személyeket; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 



381 

 

● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.9. Egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) 
feladatok: 

 

● közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő 
szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében; 

● az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 
népegészségügyi ismeretek terjesztését; 

● csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 
szinten kezdeményezi; 

● helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 
● az Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programjában foglaltakkal összhangban 

a gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikófaktor szűréseket 
kezdeményez és végez. A háziorvosok bevonásával a járás lakossága különböző 
veszélyeztetett korú csoportjainak reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor 

szűrését kezdeményezi és végzi (vérzsírok, vércukor, testsúly, vérnyomás, dohányzási 
szokások); 

● célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint 
civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek 
elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós 
adatait és annak befolyásolási lehetőségeit; 

● gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (tápláltsági státusz, a 
keringési, légzőrendszer vizsgálata); 

● népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 
részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 
szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 

 

4.6.10. Vezető ápolói feladatok: 
 

● végzi az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-), a 

önálló járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 
ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül végzett ápolási 
tevékenység, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatainak és működésük feltételeinek az ellenőrzését. Ezen belül az alapszolgáltatások és 
intézményi ellátások személyi és tárgyi feltételeinek, valamint szakmai munkájának az 
ellenőrzését. A pszichiátriai betegek, fogyatékosok, idősek nappali ellátását nyújtó 
intézmények és a rehabilitációs, fogyatékosok, szenvedélybetegek és idősek tartós és 
átmeneti elhelyezését biztosító bentlakásos, ápolást-gondozást nyújtó szociális 
intézményeken belül történő komplex ellenőrzését is ellátja; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 
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● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; ellenőrzi az egészségügyi szakdolgozók munkavégzéséhez szükséges 
dokumentációjának az érvényességét, ellátja az egészségügyi szakdolgozó(k) által 
működtetett egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeleti ellenőrzését; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt az ápolási alap- és szakfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● az egészségügyi ellátással, szakmai tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű 

bejelentések kivizsgálását elvégezi, kezdeményezi és feladatkörében megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 

 

4.6.11. Vezető védőnői feladatok: 
 

● ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét illetékességi körében az egészségügyi 
szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 33/2013. (V.10.) EMMI rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, a minimum feltételek meglétét vizsgálja, a működési engedélyek felülvizsgálatát 
végzi; 

● a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását 
elvégezi, kezdeményezi és megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 
megvalósításában, minőségének fejlesztésében a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi 
követelmények közvetítésében és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és 
folyamatos nyomon követésében, különös tekintettel az alábbi feladatok ellátásával: 

● segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 
megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 

● közreműködik minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás (szakmai 
menedzseri és támogató tevékenység) minőségének követésében és értékelésében; 

● közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében a 
védőnői gondozottak egészségi állapotának, elégedettségének nyomon követésével; 

● közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 
● meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk 

lehetőségeit, továbbá közreműködik azok megvalósításában; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt a védőnői alapfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos 

adatokat, továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat; 

● javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési 
intézkedésekre, továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésre (védőnői állások 
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létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, továbbképzések témáira, a 
kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, kitüntetésére); 

● segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 
● kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 
● felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében (különös tekintettel a Védőnői Méhnyakszűrő 
Programra); 

● részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában, véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 

● képviseli a védőnői szakmát illetékességi körben; 
● szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a 

védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, 
megvalósításához, felügyeletéhez, értékeléséhez, a területi, az iskola-védőnői 
feladatok helyettesítéssel történő ellátásához; 

● szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében: 
● körzetek kialakításáról – figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság 

összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak 
számát; 

● ellátandó oktatási intézmények számáról, típusáról; 
● felkérés esetén védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 
● védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági 

engedélyezésére irányuló eljárásban; 
● megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.6.12. Családvédelmi feladatok: 
 

● tanácsadást, családtervezési tanácsadást, ifjúsági tanácsadást, családvédelmi tanácsadást 
tart; 

● igazolást ad családvédelmi szolgálaton való részvételről; 
● vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; 
● írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; 
● átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek; 



384 

 

● a CSVSZ védőnője köteles az adatokat bizalmasan kezelni, a titoktartási és adatvédelmi 
kötelezettségének eleget tenni; 

● nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét; 
● éves munkatervet készít; 
● tevékenységét tervezi és az előírásoknak megfelelően dokumentálja; 
● havi esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokon részt vesz; 
● közreműködik a Családvédelmi Szolgálat tevékenysége minőségének fejlesztésében (adatot 

szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, intézkedést kezdeményez). 
 

 4.6.13. A jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
 

● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; 
● figyelemmel kíséri és értékeli az illetékessége alá tartozó járások közegészségügyi, 

járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi 
állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli, stb. tényezőket, az előbbiekkel 
kapcsolatos epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve 
végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a Járási 
Hivatalnak és a Népegészségügyi Főosztálynak. 

 

 4.6.14. Nemdohányzók védelme: 
 

● felügyeli és ellenőrzi a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény betartását; 

● ellátja a zárt légterű dohányzóhely kijelölésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja a jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedélyezésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat. 
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1. A Miskolci Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye:   3530 Miskolc, Petőfi út 23. 
A Járási Hivatal telephelyei:   3525 Miskolc, Vologda u. 1. 

     3526 Miskolc, Zombori u. 2. 

     3525 Miskolc, Vologda u. 4. 

3527 Miskolc, Kandó K. tér 1-3. 

     3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.  

     3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.  
     3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. 

     3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6.  
             3561 Felsőzsolca, Szent I. u. 25. 
   3561 Felsőzsolca, Szent I. u. 20. 
   3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29.  

    

A Járási Hivatal kirendeltségei:  

     3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2. 
     3571 Alsózsolca, Kossuth u. 138. 
     3575 Bőcs, Hősök tere 1. 
     3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 
     3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. 
     3562 Onga, Rózsa u. 18. 
     3433 Nyékládháza, Kossuth L. u. 62. 
     3561 Felsőzsolca, Szent István u. 23.   

   

2. A Miskolci Járási Hivatal szervezete 

 

A járási hivatal vezetését a járási hivatalvezető látja el. A járási hivatalon belül osztály jogállású 
szervezeti egységek működnek. 
 

3. A Miskolci Járási Hivatal működése 

 

A járási hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, 
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 
(IV. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A hivatalvezető – távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes – az állandó és 
az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint értekezletet tart. Az értekezleten 
részt vesznek a járási hivatal osztályvezetői, indokolt esetben kormánytisztviselői, titkársági, igazgatási, 
iratkezelési ügyintézői. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében szükség szerint 
az osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és valamennyi 
kormánytisztviselő, titkársági, igazgatási, iratkezelési ügyintéző. 
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3.1. Munkarend, munkaidő 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
A részletszabályok a járási hivatal tekintetében a hivatalvezető által kiadott belső szabályzatban 
szerepelnek.  

 

A Kormányablak Osztály 1. és a Kormányablak Osztály 2. kormányablak szakügyintéző feladatkört 
betöltő munkatársainak munkaideje un. két műszakos munkarendben hétfőn és szerdán 7.30-18.30 

óráig, valamint pénteki napokon 7.30-14.30 óráig tart, kedden és csütörtökön általános munkarend 
szerint 7.30-16.30 óráig tart. 
 

A Kormányablak Osztályok kormányablak szak/ügyintéző feladatkört betöltő munkatársainak 
munkarendje két műszakból tevődik össze úgy, hogy hétfőn és szerdán első műszak 7.30-16.30 óráig, a 

második 9.30-18.30 óráig, pénteken az első műszak 7.30-13.30 óráig, a második műszak 8.30-14.30 

óráig tart. 

A párhuzamos műszak időtartama alatt a munkatársak az ügyfélforgalom és a felmerülő ügyfajták, 
továbbá az ügymennyiség figyelembevételével látnak el egyidejűleg front- és back office feladatokat. 

A Kormányablak Osztályok titkársági, igazgatási és iratkezelési ügyintézői feladatkört ellátó 
munkatársainak munkarendje a hét minden napján az általános munkarend szerinti. 
 

A Gyámügyi Osztály munkaideje hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-16.30 óráig, szerdán 7.30-17.50 

óráig, pénteken 7.30-12.30 óráig tart. A Gyámügyi Osztály felsőzsolcai és emődi kirendeltségének 
munkaideje hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-16.30 óráig, szerdán 7.30-17.50 óráig, pénteken  

7.30-12.30 óráig tart. A Foglalkoztatási Osztály munkaideje hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-16.30 

óráig, szerdán 7.30-17.00 óráig és pénteken 7.30-13.00 óráig tart.  
 

3.2. Ügyfélfogadási rend a Kormányablak Osztályok vonatkozásában: 
 

Kormányablak Osztály 1. (Miskolc, Csizmadia köz 1.): 
hétfő:      8.00-18.00 

kedd:     8.00-14.00 

szerda:     8.00-18.00 

csütörtök:    8.00-16.00 

péntek:     8.00-14.00 

 

Kormányablak Osztály 1. (Miskolc, Kandó K. tér 1-3.): 

  hétfő:      8.00-18.00 

kedd:     8.00-14.00 

szerda:     8.00-18.00 

csütörtök:    8.00-16.00 

péntek:     8.00-14.00 

Kormányablak Osztály 1. Emődi Kormányablak (Emőd, Hunyadi u. 27-29.):  

hétfő:      8.00-18.00 

kedd:     8.00-14.00 

szerda:     8.00-18.00 
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csütörtök:    8.00-16.00 

péntek:     8.00-14.00 

 

Kormányablak Osztály 1. Felsőzsolcai Kormányablak (Felsőzsolca, Szent István u. 25.): 
hétfő:      8.00-18.00 

kedd:     8.00-14.00 

szerda:     8.00-18.00 

csütörtök:    8.00-16.00 

péntek:     8.00-14.00 

 

Kormányablak Osztály 2. (Miskolc, Kis-Hunyad u. 9):  

hétfő:      8.00-18.00 

kedd:     8.00-14.00 

szerda:     8.00-18.00 

csütörtök:    8.00-16.00 

péntek:     8.00-14.00 

 

Kormányablak Osztály 2. (Miskolc, Vologda u. 4.):  

hétfő:     8.00-18.00 

kedd:     8.00-14.00 

szerda:     8.00-18.00 

csütörtök:    8.00-16.00 

péntek:     8.00-14.00 

 

3.3. Ügyfélfogadási rend a Hatósági Osztály 1. és Hatósági Osztály 2. vonatkozásában: 
 

A Hatósági Osztály 1. és Hatósági Osztály 2. a Miskolc, Petőfi u. 23. szám alatt hétfőtől csütörtökig  
8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
 

A Miskolci Járási Hivatal Hatósági Osztály 2. kirendeltségeinek ügyfélfogadási rendje: 
Alsózsolca: hétfő és szerda 8.00-12.00 

Bőcs: hétfő 13.00-16.00 és csütörtök 8.00-12.00 

Felsőzsolca: hétfő 12.30-16.30 és szerda 8.00-16.30 

Gesztely: hétfő 8.00-12.00 és szerda 13.00-16.00 

Hernádnémeti: hétfő 8.00-12.00 és szerda 13.00-16.00 

Nyékládháza: hétfő és szerda 8.00-15.00 

Onga: hétfő és szerda 8.00-12.00 

Sajóbábony: hétfő és szerda 8.00-12.00 

 

3.4. Ügyfélfogadási rend a Gyámügyi Osztály vonatkozásában: 
 

Miskolc, Dóczy J. u. 6. 
hétfő: 13.00-16.00 

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 

péntek: 8.00-12.00 
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Felsőzsolca, Szent István u. 20. 
hétfő: 7.30-12.00 

szerda: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 

péntek: 7.30-12.00 

 

Emőd, Hunyadi u. 27-29. 

hétfő: 7.30-12.00 

szerda: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 

péntek. 7.30-12.00 

 

3.5. Ügyfélfogadási rend a Népegészségügyi Osztály vonatkozásában: 
 

Miskolc, Meggyesalja u. 12. 

Hétfő: 8.00-15.00 

Szerda: 8.00-15.00 

 

3.6. Ügyfélfogadási rend a Foglalkoztatási Osztály vonatkozásában: 
 

Miskolc, Zombori u. 2. 

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 

kedd: 8.00-12.00 

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 

csütörtök: 8.00-12.00 

péntek: 8.00-11.00 

 

3.7. Ügyfélfogadási rend az Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály vonatkozásában: 
 

 Miskolc, Vologda u. 1., élelmiszerlánc biztonság, állategészségügy, állatvédelem, szakhatósági ügyek: 
hétfő: 13.00-16.00 

szerda: 8.30-12.00 

ENÁR ügyintézés: 
hétfő-péntek: 9.00-12.00 

 

3.8. A munkavégzés egyéb szabályai 
 

A munkaközi szünet – az integrált ügyfélszolgálat kivételével – 12.00-13.00 óra között (ebédidő) vehető 
igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát meghaladja. 
 

A Kormányablak Osztályok integrált ügyfélszolgálatain munkát végzők a napi munkaközi szünet 
megszervezését a folyamatos ügyintézés biztosításával szervezik meg. 
 

A járási hivatal kormánytisztviselői, titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézői, 
munkavállalói kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan való 
eltávozáskor a jelenléti ívben nyilvántartani. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével lehet. A munkahelyéről önhibáján 
kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles hivatali felettesét 
értesíteni. 
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A szabadság igénybevételének engedélyezésére – az osztály kormánytisztviselői és titkársági, 
igazgatási, iratkezelési ügyintézői tekintetében – az osztályvezető jogosult. A szabadságot a hatályos 
jogszabálynak megfelelően a járási hivatal működőképességének figyelembevételével kell kiadni. A 
szabadságok kiadására vonatkozóan a hivatalvezető egyéb munkáltatói érdekszempontokat is 
meghatározhat. 
 

A hivatalvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető jelöli ki. 
 

4. A Miskolci Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, titkársági, igazgatási, iratkezelési 
ügyintézőinek, munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

 

4.1. A kormánytisztviselők feladat- és hatásköre 

● A kormánytisztviselők biztosítják a járási hivatal hatósági tevékenységének eredményes 
ellátását, elért színvonalának megtartását, valamint közreműködnek az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az ágazati jogszabályok alkalmazásával 
kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordítanak a hatósági 
eljárásokban született döntések szakmai színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● A járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

● Kötelesek naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
● Kötelesek rendszeresen tanulmányozni a járási hivatalban rendelkezésre álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek a járási hivatal 

állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkednek a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli az ügyintézőket. 
 

4.1.1. Kormányablak Osztályok kormányablak szak/ügyintézőinek feladatköre  
 

A 4.1. pontban leírtakon túl 
● a szigorú számadásos, valamint a munkaterületen lévő egyéb nyomtatványok kezelése; 

nyilvántartása; 
● rendelések határidőben történő feladása; 
● közlekedési igazgatási és hivatalos és egyéb nem hivatalos bélyegzők kezelése; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás; 
● az osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések tervezetének elkészítése. 

 

Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● a döntés és a csatolt előzményiratok végleges szereléséről; 

● az ügyirat tisztázásáról; 
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● az irattári tételszám meghatározásáról; 

● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 
megfelelő tárolásáról; 

● az iratokkal való elszámolásról; 

● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

 

4.2. A titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézők feladatköre 

● Az ügyintézők a feladatleírásban részükre megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat 
a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok 
ismeretében és betartásával végzik. 

● Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel felettesük megbízza őket. 
● Felelősek a járási hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a határidő 
nyilvántartás vezetéséért. 

● Közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében. 

 

4.2.1. Kormányablak Osztályok titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó 
ügyintézőinek feladat- és hatásköre 

 

A 4.2. pontban leírtakon túl 

● az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi az osztály címére érkezett postai 

küldeményeket, valamint az elektronikus küldeményeket, rendezi a nem névre szóló ajánlott és 

egyéb leveleket, a visszaérkező tértivevényeket, feladási, letöltési, meghiúsulási igazolásokat 

átadja az ügy intézőjének; 

● a rendezett, beérkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi, és iktatás előtti szignálásra átadja 

a vezetőnek; 

● gondoskodik az osztályhoz érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről és továbbításáról; 

● elkészíti a kimenő ügyiratokat és küldeményeket postázásra, átadja a Magyar Posta Zrt. 

munkatársának, illetve a Kormányhivatal egyéb szervei részére címzett küldeményeket a 

kézbesítőnek; 

● ügyintézés után gondoskodik a szerelt akták irattárba helyezéséről. 

4.3. A munkavállalók feladatköre 

● Gépjármű-vezetési, futárszolgálati feladatok ellátása. 
 

4.4.  A Miskolci Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, titkársági, igazgatási, iratkezelési 
feladatokat ellátó ügyintézőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje 
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A Miskolci Járási Hivatal ügyintézőjét, munkavállalóját a hivatalvezető által kijelölt ügyintéző, 
munkavállaló helyettesíti. A helyettesítés rendjét a feladatleírások, munkaköri leírások 

tartalmazzák. 
 

4.5. A Miskolci Járási Hivatal hatósági feladatellátását segítő személyi- és tárgyi működési 
feltételek, valamint üzemeltetési feladatok előkészítését, továbbá a hivatalt érintő 
adatszolgáltatások koordinálását a Hatósági Osztály 1., valamint Hatósági Osztály 2. szervezeti 
egységébe tartozó kijelölt kormánytisztviselők látják el.  
 

A Miskolci Járási Hivatal a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes irányítása mellett az erre kijelölt 
kormánytisztviselői útján közreműködik a járási védelmi igazgatási feladatok ellátásában. 
 

5. A Miskolci Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 
 

5.1. A Kormányablak Osztály 1. és Kormányablak Osztály 2. feladatköre 

 

A járási hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvényben (a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti 

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a külföldre utazásról szóló 1998. évi 

XII. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvényben, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, a gyermeket nevelő családok 

otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben, a koronavírus elleni 

védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben, illetve fentiek felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben, és egyéb külön jogszabályokban, valamint a Korm. rendeletben meghatározott 

feladat- és hatáskörét érintő feladatokat látja el. 

A Kormányablak Osztály 1. hivatalból indult eljárás esetén a feladatkörébe tartozó feladatokat ellátja a 
következő településekre vonatkozóan: 

Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Bükkaranyos, Emőd, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, 
Hernádnémeti, Kisgyőr, Köröm, Onga, Ónod, Sajóhidvég, Sajólád, Sajópálfala, Sajópetri, Újcsanálos. 

A Kormányablak Osztály 2. hivatalból indult eljárás esetén a feladatkörébe tartozó feladatokat ellátja a 
következő településekre vonatkozóan: 

Bükkszentkereszt, Kistokaj, Kondó, Mályi, Miskolc, Nyékládháza, Parasznya, Radostyán, Répáshuta, 
Sajóbábony, Sajóecseg, Sajókápolna, Sajókeresztúr, Sajólászlófalva, Sajósenye, Sajóvámos, 
Sóstófalva, Szirmabesenyő, Varbó. 

5.1.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

● gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, 
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi kerület) 
közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő átvezetéséről; 

● végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 
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● ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

● törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

● közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
● a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes adatok 

védelméről; 
● eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
● ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány kitöltéséről 

és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
● végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok kiadásával 

kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési feladatokat; 
● ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár személyi 

és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
 

5.1.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

● ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, 
érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és az 
engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

● a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem 
alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

● ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, a 
jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

● átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
● továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 
meghatározott iratokat; 

● továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő 
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

● visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, és 
gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

● ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásáról; 

● a vezetői engedélyt - ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó értesítése 
szerint elérte vagy meghaladta a 18-at - az értesítéstől számított nyolc napon belül határozattal 
visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat törli; 
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● jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

5.1.3.  Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok és 
intézkedések kapcsán. 

5.1.4. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben 
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 
 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos 
hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott ügyekben 
azonnali ügyintézésre van lehetőség. 

● A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

● A kormányablakban előterjeszthető a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása 
iránti kérelem, illetve a koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt igénylő 
ügybejelentő lap. 
 

● A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény, vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a 
benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos 
ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a 
beadvány kitöltésében. 

● A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a Korm. 

rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 

● A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes 
tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető 
ügyintézési állapotáról. 
 

● A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 

5.1.5. A Kormányablak Osztály 1. és a Kormányablak Osztály 2. a hatályos jogszabályokban 
meghatározott további feladatok keretén belül: 

● feladatköréhez kapcsolódóan a járás illetékességi területére kiterjedően statisztikai felméréseket,  
elemzéseket készít, azokban közreműködik; 

● adatszolgáltatásokat végez; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
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● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● együttműködik társhatóságokkal. 

 

5.2. A Hatósági Osztály 1. és 2. feladatköre 

 

5.2.1. Hatósági Osztály 1. feladatköre 

5.2.1.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság megállapításával 

kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása; 
● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
● hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 

adatszolgáltatás teljesítése; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Miskolci Járási Hivatal 

székhelyén, járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

5.2.1.2. Köznevelési igazgatási feladatai: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  

● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  

● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,  

● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos közigazgatási 
hatósági eljárások lefolytatása; 

● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálatokon 
való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
 

5.2.2. Hatósági 2. Osztály feladatköre 

 

5.2.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
● gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása; 
● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
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● egészségügyi szolgáltatásra, való jogosultság igénybevételéhez rászorultság megállapításával 
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Miskolci Járási Hivatal 

székhelyén, járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

5.2.2.2. Egyéb államigazgatási hatósági feladatai: 
● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 

természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 
● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása, 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok szolgáltatása 

a VIZIR részére; 
● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és felügyeletével 

kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére 
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 

5.3. A Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

A járási hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Gyer.), a 

2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A járási hivatal illetékességi területén a 
gyermekvédelmi ügyekben általános hatóságként jár el.  

 

5.3.1. A járási hivatal a gyermekek védelme érdekében:  
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, vagy 

más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, 
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fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a 

feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és 

helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 
● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
● a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan; 
- dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 
javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról; 
- véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 
és 

- a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az együttes 
elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek kiadásáról, és 
megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 

● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának 

alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt 
esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét; 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja 
a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt 

eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének megszüntetését, 

felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi 

területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény 
készítésére; 

● a büntetés-végrehajtási intézet megkeresésére az elítélt kiskorú gyermekével kapcsolatban 

elkészíti a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és szabálysértési eljárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 188. § (2a) bekezdés c) pontja szerinti 
gyámhatósági véleményt. 
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5.3.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

5.3.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
            - kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

hozzájárul:  
- a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a 
törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a 

hozzájárulást nem adja meg, 
- cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, 

az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 
● eseti gyámot rendel a gyermek részére ha: 

- az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
- az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll 
fenn, 

● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából tették. 

 

5.3.4. A járási hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

5.3.5. A járási hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

5.3.6. A járási hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadatása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
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részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás helyességének 
megállapítása iránt.  

 

5.3.7. A járási hivatal feljelentést tesz:  
● a gyermek veszélyeztetése, 
● tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt, 
● kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását. 

 

5.3.8. A járási hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban:  

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét 
rendeli el, 

● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás-

szabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási 

helynek az elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre 
vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a 
Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat. 
 

5.3.9. A járási hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban:  

● a gyermek részére családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
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● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, 

eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja 
a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az 
előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  

 

5.3.10. A járási hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban:  
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált 
értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb 
tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt 
alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával 

kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

5.3.11. A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti 
hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti gyámot a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. § (7) 
bekezdésében meghatározott esetben. 

 

5.4. A Népegészségügyi Osztály feladatköre 

 

5.4.1. A Népegészségügyi Osztály feladatai körében ellátja: 
● a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- 

és hatáskörét érintő feladatokat;  
● ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközök által számára meghatározott 

feladatokat; 

● a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-

egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, mely feladatok 
ellátásához vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot 
vesz igénybe; 
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● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem 
fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén; 

● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén; 
● ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi 

szolgáltatók felett; 
● részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. 
 

5.4.2. A hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket;  
● figyelemmel kíséri és értékeli a közegészségügyi, járványügyi helyzetet, a népesség egészségi 

állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi 
életmódbeli, stb. tényezőket, és előbbiekkel kapcsolatos epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, 
kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a hivatalvezetőnek, 
a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának, valamint az EMMI országos tisztifőorvosi 
feladatokért felelős helyettes államtitkárságnak. 

 

5.4.3. Az egészségügyi igazgatás területén:  
● ellátja a praxisjog engedélyezéssel kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja az egészségügyi szolgáltatók - köztük a betegszállítást végző egészségügyi szolgáltatók, 

mentési tevékenységen belül rendezvénybiztosítást végző egészségügyi szolgáltatók, intézeten 
kívüli szülészeti és újszülött ellátási tevékenységet végző egészségügyi szolgáltatók- működési 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 

● az új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimumfeltételeknek való 
megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart;  

● a hatályos működési engedélyekben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek való 
megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi; 

● a szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, vezeti, 
új adatokkal feltölti, aktualizálja, szükség esetén adatokat lekérdez; 
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● az Országos Tisztifőorvos, EMMI országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes 
államtitkárság, a Népegészségügyi Főosztály, a KSH és egyéb szervek kérésére adatokat 
közöl; 

● az egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványt ad ki; 
● egészségügyi szolgáltatók részére szervezett szakmai továbbképzésekről értesítést, 

jogszabályváltozásokról tájékoztatást ad; 
● tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását ellenőrzi; 
● egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezi, elrendeli; 
● szakfelügyelők közreműködésével szakfelügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók 

egészségügyi tevékenysége felett; 
● ellátja a Kormányhivatal keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálat engedélyezésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● ellátja az egészségügyi dolgozók alkalmasságával kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja az igazolás kiállítására jogosult főorvosokat foglalkoztató szolgáltatók nyilvántartásával, 

szakvélemény felülvizsgálata iránti felkéréssel kapcsolatos feladatokat; 

● az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, 
valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének 
engedélyezéséről szóló jogszabály alapján ellátja az elhalálozás tényének bejelentésével 

kapcsolatos feladatokat. 

 

5.4.4. Környezet- és település-egészségügyi szakterület: 
● felügyeli a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, használata 

során a közegészségügyi előírások teljesülését; 
● a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és elhelyezést, a hulladékok kezelését és 
elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a közlekedés körülményeit; 

● a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
● a munkahelyek közegészségügyi feltételeit; 
● feladatai hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, a 

felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, illetve a beltéri 
levegőszennyezettség vizsgálatára; 

● a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 
távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése érdekében; 

● az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Népegészségügyi Főosztályt, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, szolgáltatókat, 
stb.; 

● közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített hatáskörében 
intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

● Korm. rendelet által a hatáskörébe utalt ivóvízellátó rendszerek esetén ellátja az ivóvíz 
minőségére vonatkozó közegészségügyi követelmények betartásával, illetve érvényesülésével 
kapcsolatos hatósági feladatokat, rendszeres ellenőrzéseket végez; 

● felügyeli és ellenőrzi a medencés fürdők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek 
megvalósulását, ellátja az ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● ellátja az emberi használatra (üdülés, fürdés, vízi sport) szolgáló felszíni vizekre (természetes 
fürdővizekre, természetes fürdőhelyekre) vonatkozó közegészségügyi követelményeknek 
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betartásának, illetve érvényesülésének rendszeres ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos 
hatósági feladatokat; 

● az építésügyi engedélyezési(, építési, módosított építési engedély, engedély hatályának 
meghosszabbítása, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásban, 
használatbavételi engedélyezési eljárásban, építési fennmaradási engedélyezési eljárásban 
elbírálja a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 
megfelelést, a munkavégzés céljára szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést, az egészségvédelem biztosítása 
érdekében az országos építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott 
egyes épületszerkezetek és helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulást; 

● ellátja a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének közegészségügyi ellenőrzését és az 
ezzel kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● vásárok és piacok engedélyezési eljárásában ellátja a közegészségügyi követelményeknek való 
megfelelést érintő szakhatósági feladatokat; 

● zenés, táncos rendezvény engedélyezésére irányuló eljárásban szakhatóságként a higiénés és 
egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, 
valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások 
érvényesítésével kapcsolatos szakkérdés vizsgálja; 

● a telepengedély kiadása iránti eljárásban szakhatóságként vizsgálja a higiénés és 
egészségvédelmi, az ivóvíz-minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra 
vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos, jogszabály által az egészségügyi 
hatóság jogkörébe utalt szakkérdést; 

● üzlet működési engedélyének kiadása iránti eljárásban szakhatóságként a higiénés és 
egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési 
hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és 
a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelést vizsgálja; 

● ellátja a környezetkárosodás minősítésével kapcsolatos népegészségügyi feladatokat; 
● vízjogi és vízvédelmi ügyekben végzi az ivóvízkivétel, vízellátás, szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás vagy fürdők vízilétesítményeinek engedélyezésénél szakhatóságként a vizek 
minőségét és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 
körülmények, tényezők vizsgálatát. Az ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki 
nem jelölhető felszíni vízből való egyedi ivóvízkivétel engedélyezésére irányuló eljárásában. 

● az elhanyagolt műveken (szennyvízrendszer, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
tárolására, illetve begyűjtésére alkalmazott eszköz, szennyvízelvezető mű) rovar- illetve 

rágcsálóirtás, valamint elhanyagolt műveken veszélyes készítményekkel végzett tevékenység 
vizsgálata tárgyban indult eljárásban szakhatóságként a környezet-egészségügyi szabályoknak 
való megfelelés, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 
felmérése, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozása, a rovar- és rágcsálóirtás, a 
veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálata, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények 
érvényesítése; 

● a házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény, vagy vízhasználat engedélyezési 
eljárás, ideértve a víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény engedélyezését is 
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szakhatóságként az ivóvízkivétel és az ivóvízellátás során az ivóvíz minőségi követelményeinek 
teljesülése és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóság biztosítottságát vizsgálja; 

● a Környezetvédelmi Főosztály határértékek megállapításához kötött eljárásaiban, tényfeltárási 
terv elfogadására, tényfeltárási záró dokumentáció elbírálására, valamint a szennyezettséggel, 
károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére vonatkozó 
eljárásokban vizsgálja a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvízkészlet minőségét, 
egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények 
szakkérdést; 

● felügyeli és ellenőrzi a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve 
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírások betartását; 

● szálláshely-szolgáltatási tevékenység népegészségügyi feladatkörben történő ellenőrzésére; 
● saját célú ivóvízmű ellenőrzése során népegészségügyi feladatkörben szakértőként történő 

közreműködés; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 

● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● közreműködés a környezetvédelmi engedélyezési eljárásokban Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

területére vonatkozóan az alábbi szakterületeken: 
- veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos eljárásokban, 
- nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos eljárásokban, 
- előzetes és részletes környezeti hatástanulmányok értékelése, véleményezése, 
- környezetvédelmi teljesítményértékelés, felülvizsgálat szakvéleményezése, 
- közreműködés az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban, 
- kármentesítési dokumentumok véleményezése. 

 

5.4.5. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület: 
● nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság időszakos, 

vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, szabadidő 
eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 

● javaslatot tesz, intézkedik az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 
valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére; 

● a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélye kiadására 
irányuló eljárásban – az intézményre vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében – szakhatóságként való 
közreműködés; 

● ellátja a táborozás, vándortáborozás bejelentésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági 
feladatokat; 
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● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

5.4.6. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület: 
● vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását, az élelmiszerek 

fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmakat, és elősegíti leküzdésüket; 
● végzi és felügyeli a kozmetikai készítmények, étrend kiegészítők előállításának, 

feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, az 
élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések esetén a 
fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 

● ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy hatásköre esetén meghozza a szükséges hatósági 
intézkedéseket; 

● szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
● tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a táplálkozás 

és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
● a működési engedélyezési eljárás, valamint használatba vételi eljárás során szakhatósági 

hozzájárulás kiadása; 
● a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelés, a 
kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében jogszabályokban 

meghatározott hatósági ellenőrzések lefolytatása; 
● szociális szolgáltatás ellenőrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek 

teljesítésének ellenőrzése; 
● ellátja a különleges élelmiszerek és az étrend-kiegészítők hatósági ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat; 

● a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek teljesülésének ellenőrzése; 

● ellátja az élelmiszer táplálkozás célú meg nem feleléséről szóló bejelentéssel kapcsolatos 
hatósági feladatokat; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
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● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

5.4.7. Kémiai biztonsági szakterület: 
● végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 
● ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat;  
● feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

társosztályokkal, szervekkel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

5.4.8. Járványügyi szakterület: 
● irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 
● folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy a 

járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy 
részére; 

● megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti; helyszíni járványügyi vizsgálatokat 
végez; 

● vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat; 

● szervezi és ellenőrzi a terhesek HBsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 
● a Népegészségügyi Főosztály számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a járás 

területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 
● zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 
● illetékességi területén szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű 

tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 
● vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 
● a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását; 
● kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 
● folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

● figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos betegségek esetén; 
● ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat, felkészíti a járás egészségügyi alapellátó intézményeit a 
szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (például virális enterális járványok, influenza, 
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influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és 
jelentet; 

● végzi az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
kivizsgálását, a terjedési út felderítését; 

● ellátja a büntetés-végrehajtási szervek tevékenységének járványügyi ellenőrzését és az ezzel 
kapcsolatos hatósági feladatokat; 

● hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 
előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok 
megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések végrehajtását; 

● járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

● nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
● végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását; 
● figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok megelőzésére, 

elhárítására; 
● nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 

esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 
● nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 

ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik; 

● ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi kártevőirtást 
végző egyéb képesített személyeket; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 

● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 
 

5.4.9. Egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) feladatok: 
● közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő 

szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében; 
● az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 

népegészségügyi ismeretek terjesztését; 
● csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 

szinten kezdeményezi; 
● helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 
● az Egészség Évtizedének Nemzeti Népegészségügyi Programjában foglaltakkal összhangban a 

gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikófaktor szűréseket kezdeményez és 
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végez. A háziorvosok bevonásával a járás lakossága különböző veszélyeztetett korú 
csoportjainak reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor szűrését kezdeményezi és 
végzi (vérzsírok, vércukor, testsúly, vérnyomás, dohányzási szokások); 

● célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint 
civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek elsődlegesen 
azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós adatait és annak 
befolyásolási lehetőségeit; 

● gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (tápláltsági státusz, a 
keringési, légzőrendszer vizsgálata); 

● népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 
részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 
szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 

 

5.4.10. Vezető ápolói feladatok: 
● végzi az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-), a 

önálló járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 
ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül végzett ápolási 
tevékenység, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatainak és működésük feltételeinek az ellenőrzését. Ezen belül az alapszolgáltatások és 
intézményi ellátások személyi és tárgyi feltételeinek, valamint szakmai munkájának az 
ellenőrzését. A pszichiátriai betegek, fogyatékosok, idősek nappali ellátását nyújtó intézmények 
és a rehabilitációs, fogyatékosok, szenvedélybetegek és idősek tartós és átmeneti elhelyezését 
biztosító bentlakásos, ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményeken belül történő komplex 
ellenőrzését is ellátja; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; ellenőrzi az egészségügyi szakdolgozók munkavégzéséhez szükséges 
dokumentációjának az érvényességét, ellátja az egészségügyi szakdolgozó(k) által működtetett 
egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeleti ellenőrzését; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt az ápolási alap- és szakfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● az egészségügyi ellátással, szakmai tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű 

bejelentések kivizsgálását elvégezi, kezdeményezi és feladatkörében megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 

 

5.4.11. Vezető védőnői feladatok: 
● ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét illetékességi körében az egészségügyi 

szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben foglaltaknak 
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megfelelően, a minimum feltételek meglétét vizsgálja, a működési engedélyek felülvizsgálatát 
végzi; 

● a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását elvégezi, 
kezdeményezi és megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 
megvalósításában, minőségének fejlesztésében a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi 
követelmények közvetítésében és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és 
folyamatos nyomon követésében, különös tekintettel az alábbi feladatok ellátásával: 

● segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 
megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 

● közreműködik minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás (szakmai 
menedzseri és támogató tevékenység) minőségének követésében és értékelésében; 

● közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében a védőnői 
gondozottak egészségi állapotának, elégedettségének nyomon követésével; 

● közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 
● meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk 

lehetőségeit, továbbá közreműködik azok megvalósításában; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt a védőnői alapfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, 

továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat; 
● javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési 

intézkedésekre, továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésre (védőnői állások 
létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő 
munkát végzők jutalmazására, kitüntetésére); 

● segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 
● kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 
● felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében (különös tekintettel a Védőnői Méhnyakszűrő 
Programra); 

● részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában, véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 

● képviseli a védőnői szakmát illetékességi körben; 
● szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a védőnők 

által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, 
megvalósításához, felügyeletéhez, értékeléséhez, a területi, az iskola-védőnői 
feladatok helyettesítéssel történő ellátásához; 

● szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében: 
● körzetek kialakításáról – figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság 

összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak 
számát; 

● ellátandó oktatási intézmények számáról, típusáról; 
● felkérés esetén védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 
● védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére 

irányuló eljárásban; 
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● megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

5.4.12. Családvédelmi feladatok: 
● tanácsadást, családtervezési tanácsadást, ifjúsági tanácsadást, családvédelmi tanácsadást tart; 
● igazolást ad családvédelmi szolgálaton való részvételről; 
● vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; 
● írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; 
● átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek; 
● a CSVSZ védőnője köteles az adatokat bizalmasan kezelni, a titoktartási és adatvédelmi 

kötelezettségének eleget tenni; 
● nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét; 
● éves munkatervet készít; 
● tevékenységét tervezi és az előírásoknak megfelelően dokumentálja; 
● havi esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokon részt vesz; 
● közreműködik a Családvédelmi Szolgálat tevékenysége minőségének fejlesztésében (adatot 

szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, intézkedést kezdeményez). 
 

 5.4.13. A jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; 
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● figyelemmel kíséri és értékeli az illetékessége alá tartozó járások közegészségügyi, járványügyi 
helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot 
befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli, stb. tényezőket, az előbbiekkel kapcsolatos 
epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a járási hivatalnak 
és a Népegészségügyi Főosztálynak. 

 

 5.4.14.Nemdohányzók védelme 

● felügyeli és ellenőrzi a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény betartását; 

● ellátja a zárt légterű dohányzóhely kijelölésével kapcsolatos hatósági feladatokat; 
● ellátja a jogszabályban foglaltaktól eltérő dohányzási tilalmat jelző felirat engedélyezésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat. 
 

 5.5. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

 

A járási hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és 
egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 
 

5.5.1.. A járási hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott feladatokat, 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi feladatokat, 
● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

5.5.2. Koordinációs feladatok:  
● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 
● feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) osztályaival, ennek keretében rendszeres 
és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a 
Főosztály felé, 

● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat, 
● a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi, 
● kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 
● segíti a Főosztály Munkaerő-piaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti az 

osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat, 
● előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok osztályon történő 

teljesítését, 
● kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat, 
● szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
● megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket, 
● kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel, 

● munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken, 
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● a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 
korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A járási hivatalt 
közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés), 

● együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, non-profit szervezetekkel 

a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében, 
● rendszeresen tájékoztatja a szakmai irányító szervet a közfoglalkoztatás támogatással 

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos 
és hatékony felhasználásáról, 

● ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

 

5.5.3. Illetékességi területén átnyúló feladatok körében: 
● fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket, 
● munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató 

munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország 
területére,  

● uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató – az 

illetékességi területen kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére, 
● ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

 

5.5.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 
● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, 

törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési 
segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési 
támogatások és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, 
megszüntetésével, visszakövetelésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, 

● a hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel 
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat, 

● a Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és az osztály 
együttműködését, a Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával 
tájékoztatja a Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci információkról, 

● az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes iratával és 
a keresetlevéllel együtt felterjeszti a Kormányhivatal számára, 

● elbírálásra felterjeszti a Főosztály vezetőjének hatáskörébe tartozó méltányossági kérelmeket, 
● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint a 
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kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

● ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását, 
● megkeresések formájában adatszolgáltatást teljesít és kér, 
● közreműködik a MEV-rendszer működtetésében, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat, 
● ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, 
● ellátja az osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 

közzétételével kapcsolatos feladatokat, 
● ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 
 

5.5.5. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 
● az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal 

(EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat; 

● ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a külföldön munkát vállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a külföldön munkát 
vállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes 
nyomtatványok beszerzéséről, igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti – nyomtatványt állít ki a magyarországi 
munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

● külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat); 

● részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci szolgáltatás, 
képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a programba 
vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci 

támogatást nyújthat.  
 

5.5.6. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 
● a regisztrált álláskeresők kompetenciának felmérését, valamint szegmentálását végzi az 

elsődleges munkaerőpiacon történő hatékony elhelyezés érdekében, 
● munkaközvetítést végez, 
● közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében, 

bonyolításában és ellenőrzésében, 
● fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, a 
foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat, 

● a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a 

MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, egyéb szolgáltatást nyújt, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
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● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, éves 
prognózisok), elégedettségi felméréseket készít, 

● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a csoportos 
létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

● közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 

5.6. Az Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatköre 

 

Az Osztály az osztályvezető közvetlen vezetése alatt működik, amely élelmiszer-biztonsági, 
élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi, 
állatvédelmi, feladatokat lát el. 
 

Az élelmiszerlánc felügyeletének keretében az élelmiszerek biztonságával, az élelmiszer-higiéniával, 
élelmiszerek minőségével, állategészségüggyel, állatvédelemmel és állattenyésztéssel kapcsolatos 
hatósági ellenőrzési, mintavételi, nyilvántartásba vételi feladatokat lát el. Tevékenysége kiterjed a 
növényi és állati eredetű alaptermék előállítás, élelmiszer előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás, 
forgalmazás, vagyis az élelmiszerlánc minden szakaszára. Ezzel kapcsolatban állategészségügyi, 
állatvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági intézkedéseket hozhat. 
 

Szakhatóságként közreműködik: 
Szakhatóságként közreműködik az egyes építésügyi hatósági eljárásokban:  
Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
építmény, építményrész esetén, bejelentés köteles élelmiszer előállító létesítmény (beleértve 
vendéglátás, közétkeztetés); élelmiszer forgalmazó illetve tároló; bejelentés köteles takarmány 
forgalmazó, tároló esetén, valamint, állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos, 
illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatkert, vadaspark, 
rendeltetésű építmény, építményrész; kegyeleti állattemető hulladékégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, 
gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, takarmány előállító, önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
építmény, építményrész építése, használatba vétele során történő eljárásokban, kereskedelmi eljárások 
körében, vásár és piac engedélyezési eljárásban, állatgyógyászati készítmény kiskereskedelemi 
forgalomba hozatalánál. 

Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) 
állatok húsvizsgálatát. 
Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát. 
Vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát. 
Nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, azok adatait a NÉBIH 
részére – értékelés és közzététel céljából – megküldi. 
 

Szervezi és irányítja a járás vágóhídjain állategészségügyi szaksegédi feladatok ellátását, az 
élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző személyek munkáját. 
 

Végrehajtja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves létesítmény ellenőrzési és monitoring mintavételi terv 
járási feladatait. Elkészíti az előirt rendszeres havi, negyedéves és éves, valamint eseti jelentéseket. 
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Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-
mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, és 
megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében, továbbá adatot szolgáltat az 
egészségügyi államigazgatási szerv részére; 
 

Együttműködik élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra, vagy állatról emberre 
terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett a járási hivatal 

Népegészségügyi Osztályával. 
 

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok végrehajtása során a Járási Hivatalvezető 
Hivatalán keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályával, a megye többi járási hivatalával, és 
együttműködik a települési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel. 
 

Szervezi az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével (ENAR) 
kapcsolatos egyes feladatokat. 

Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-egészségügyi 
feladatok területi ellátását. 
 

Döntést hoz az állami kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó összeg esetében. Feladat- és 
hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszer-
minőségellenőrzési, takarmány-ellenőrzési és állatvédelmi bírságot szabhat ki. 
Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú 
elkülönítésének követelményeit és időtartamát. 
 

Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 
informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat (TRACES). 
 

Ellátja az Unió tagállamaiba és harmadik országokba irányuló élő állat- és termékszállítás hatósági 
felügyeletét és bizonyítványt állít ki. Hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki az állami támogatásokkal 
kapcsolatos kifizetési kérelmekhez, illetve a földvásárláshoz szükséges állatsűrűségről.  
 

Felügyeli a tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állat-egészségügyi, előírások megtartását.  
 

Engedélyezi: 
● a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba 

hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását, 
● az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 

kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● külön engedélyt ad ki az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt 

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmazására, 
● nagy létszámú állattartó telepek, valamint kis létszámú tenyész telepek betelepítését, 

benépesítését. 
 

Nyilvántartásba veszi: 
● a bejelentés kötelezett élelmiszer előállítókat az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerint, 
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● az élelmiszer csomagoló anyaggyártó és forgalomba hozó létesítményeket, 
● az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket, 
● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatalai tevékenységet, 
● az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállítási tevékenységet végző 

élelmiszerforgalmazókat, 
● kistermelőket, 
● első magyarországi forgalomba hozói tevékenység végző vállalkozásokat, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és 

fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket, 
● a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzését, 
● az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), valamint 

dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről, 
● az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, gyepmesteri telep, 
állatmenhely, állatpanzió, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, állatvásártér, ellenőrző 
állomás pihenőhely, valamint állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, 
ártalmatlanítását végző vállalkozás működését, 

● az élelmiszer előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 
kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 

● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatali tevékenységet; 
● az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állatot tartó gazdaság 

benépesítését, valamint állatok részvételével tartott rendezvények (állatvásár, állatpiac, 
állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató) tartását, 

● az élelmiszerbiztonsági felügyelet alá tartozó létesítményeket, 
● eb oltási matricát. 

 

Ellenőrzi: 
● rendszeres jelleggel ellenőrzi a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások 

betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, 
szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során 
közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartását; 

● az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 
élelmiszer visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 

vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és 
fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét - beleértve a rovar - és rágcsálóirtást; 

● az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, okiratokat; 
● az élelmiszer előállító, forgalmazó létesítmények ivóvíz felhasználását és az ivóvíz minőségére 

vonatkozó követelmények teljesülését; 
● az állatok tartása és szállítása, forgalmazása és vágása során az állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályok betartását; 
● az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő 

állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 
● állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 

takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 
során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 
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● az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint 
állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

● a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
● az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, 

forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit; 
● az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 

állatgyógyászati készítmények felhasználását; 
● a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 
● az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és 

a szállítóeszközt; 
● a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 

járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 
összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, 
nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a takarmányjelölési 
előírások betartását; 

● a takarmányok felhasználását és szállítását; 
●  a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget;    
●  a takarmányok exportját és importját; 
●  a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

● a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 
 

Elrendeli: 

● járványveszély esetén szükséges hatósági intézkedéseket;  
● az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a 

járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, fertőzött 
anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; gondoskodik a 
társhatóságok tájékoztatásáról; 

● az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 
 

Részt vesz: 
● az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 

valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatait; 
● az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalának ellenőrzésében. 

Megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország területén 
történő átszállítását. Közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának ellenőrzésében 
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1. Az Ózdi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye: 3600 Ózd, Gyújtó tér 1. 
 

2. Az Ózdi Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén hivatalvezető áll. A Járási Hivatalon belül Kormányablak és Okmányirodai Osztály, 
Hatósági Osztály, Gyámügyi Osztály és Foglalkoztatási Osztály működik.  
 

A Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese látja el a Hatósági Osztály vezetését. 
 

3. Az Ózdi Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben,  
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.  
(IV. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes az állandó és az 
eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint értekezletet tart. Az 
értekezleten részt vesznek a Járási Hivatal szervezeti egységeinek vezetői. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a Járási 
Hivatal vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az osztályvezetők, valamint a Járási Hivatal 
vezetője által meghívottak. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a Járási Hivatal vezetőjének távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén a hivatalvezető-helyettes engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével 
ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a hivatalvezető, illetve a 
hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes feladata, mely az erre 

rendszeresített elektronikus felületen történik. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes egyes feladatok 

hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló szervezeti egységnek 
nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az erre a feladatra 
kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport 
tagjait a hivatalvezető-helyettes jelöli ki. 
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4. Az Ózdi Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 
 

4.1.  A Kormányablak és Okmányirodai Osztály feladatköre 

4.1.1.  Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

● gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, 
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi kerület) 

közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő átvezetéséről; 
● végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 

visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 

jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 
● törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból; 
● közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
● a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes adatok 

védelméről; 
● eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
● ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány kitöltéséről és 

gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
● végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, nyilvántartásával 

és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok kiadásával 

kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési feladatokat; 
● ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár személyi és 

lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
 

4.1.2.  Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

● ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, érvényesítése, 
cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és az engedély ügyfél 
részére történő kiadásáról; 

● a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem 
alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

● ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, pótlásával 
és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, a 
jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

● átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 

● továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének 
alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként meghatározott 
iratokat; 

● továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő bejegyzés 
és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendeletben az ideiglenes 
rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és csatolandó okiratokról készült másolatot; 

● visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, és 
gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 
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● ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával összefüggő 
feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére történő átadásáról; 

● a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó értesítése 
szerint elérte vagy meghaladta a 18-at – az értesítéstől számított nyolc napon belül határozattal 
visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat törli; 

● jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

4.1.3. Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok és 
intézkedések kapcsán. 
 

4.1.4. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben 
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben 
vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre 
van lehetőség. 

● A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre 
vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

● A kormányablakban előterjeszthető a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása iránti 
kérelem, illetve a koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt igénylő ügybejelentő 
lap. 

● A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény, vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást 
követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes 
hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az ügyfél 
kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 
jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány 
kitöltésében. 

● A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak –  

a Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
● A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 

működtetésében. 
 

4.1.5.  A Kormányablak és Okmányirodai Osztály a hatályos jogszabályokban meghatározott további 
feladatok keretén belül: 

● feladatköréhez kapcsolódóan a járás illetékességi területére kiterjedően statisztikai felméréseket, 
elemzéseket készít, azokban közreműködik; 

● adatszolgáltatásokat végez; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● együttműködik társhatóságokkal. 
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4.1.6. A kormánytisztviselők feladatköre: 
● a szigorú számadásos, valamint a munkaterületen lévő egyéb nyomtatványok kezelése; 

nyilvántartása; 
● rendelések határidőben történő feladása; 
● közlekedési igazgatási és hivatalos és egyéb nem hivatalos bélyegzők kezelése; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás; 
● az osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések tervezetének elkészítése. 
 

4.1.7.  Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● a döntés és a csatolt előzményiratok végleges szereléséről; 
● az ügyirat tisztázásáról; 
● az irattári tételszám meghatározásáról; 
● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról; 
● az iratokkal való elszámolásról; 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

 

Az ügyintézők a feladatleírásban részükre megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a 

kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok 
ismeretében és betartásával végzik. 

● Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettesük megbízza őket. 
● Felelősek a járási hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, 

az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a határidő nyilvántartás 
vezetéséért. 

● Közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében. 

● Átveszik a nevükre szignált küldeményeket, valamint az elektronikus küldeményeket, a visszaérkező 
tértivevényeket, feladási, letöltési, meghiúsulási igazolásokat. 

● A beérkezett küldeményeket iktatás előtti szignálásra átadják a vezetőnek. 
● Gondoskodnak a szignált ügyirat érkeztetéséről és iktatásáról. 
● Elkészítik a kimenő ügyiratokat és küldeményeket postázásra, átadják a Magyar Posta Zrt. 

munkatársának, illetve a Kormányhivatal egyéb szervei részére címzett küldeményeket a 
kézbesítőnek. 

● Gondoskodnak az ügyiratok irattárba helyezéséről. 
 

4.2.  A Hatósági Osztály feladatköre  
4.2.1.  Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 

 az ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása; 
 a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása;  
 az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság megállapításával 

kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
 időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása; 
 az aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása; 
 az alanyi, illetve normatív közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos hatósági eljárások 

lefolytatása; 
 a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
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 hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 
adatszolgáltatás teljesítése; 

 az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Járási Hivatal székhelyén, 
járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

4.2.2.  Védelmi igazgatási feladatai: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és titkára jogkörébe tartozó 
feladatok előkészítése; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok 
ellátása. 
 

4.2.3. A köznevelési igazgatás feladatai:  
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb vonatkozó 

jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így különösen: 
● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos közigazgatási 

hatósági eljárások lefolytatása; 
● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének elrendelése, felügyelete; 
● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 

 

4.2.4.  Egyéb államigazgatási hatósági feladatok: 
● a Járási Hivatal környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély 

kiadása nem természetvédelmi területen; 
● a Járási Hivatal vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői és 

ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● a temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● a temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 

szolgáltatás felfüggesztése, vagy korlátozása; 
● az állampolgársági eljárással (magyar állampolgárság megszerzése [egyszerűsített honosítási 

kérelmek, klasszikus honosítási kérelmek befogadása és továbbítása a Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére], arról történő lemondás, állampolgársági bizonyítvány kiadása) 
kapcsolatos ügyintézés; 

● a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és 
megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos 
eljárás lefolytatása;  
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● a mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához a súlyos 
mozgáskorlátozottság a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálat (közlekedőképesség-minősítés) 
felterjesztése az elsőfokú rehabilitációs feladatokat ellátó szervhez; 

● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy 
egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út állagának 
védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi közlekedési 
hatóságként jár el; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére 
vonatkozó szabályokat ellenőrzése; 

● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 
meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása; 

● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása. 
 

4.2.5. A Járási Hivatal működését segítő funkcionális feladatok: 
● támogatja a Járási Hivatal szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó (pénzügyi, informatikai, 

humánpolitikai, szervezési, iktatási, adminisztratív) funkcionális feladatokat. 
 

4.3.  A Gyámügyi Osztály feladatköre 

A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott gyámügyi és gyermekvédelmi 
hatósági feladatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30) NM rendeletben foglalt feladatokat 
látja el. A Járási Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi ügyekben általános elsőfokú 
hatóságként jár el.  

 

4.3.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében: 
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, vagy 

más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, 

fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a feltételek 
fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel; 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, szünetelését, megszűnését; 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
● a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan  
● dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 

javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról,  

● véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes 
elhelyezéséről, és  
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● a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 
kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket;  

● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának 

alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt 
esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét; 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy hallgatói 

jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja a 
fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

● dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési 

felügyeletéről; 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 

● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 
megszüntetéséről; 

● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti 
gondnok elszámolásának elfogadásáról; 

● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék szüneteltetésének megszüntetését, felülvizsgálja 
az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését; 

● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi 

területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény 
elkészítésére. 

 

4.3.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.3.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
● kiskorú apa esetén teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel; 
● hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság 
megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításhoz, ha a törvényes képviselő a 
hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg;  

● cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az 
apasági védelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához; 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha: 
● az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa; 
● az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást 

azért nem adja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn; 
● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt;  
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 
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4.3.4. A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében  

● várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét; 
● titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek 

lakóhelyét, és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz 
érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról átadásáról, feltéve, hogy nincs 
folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás; 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

4.3.5. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban: 
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét; 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi 

örökbefogadásához. 
 

4.3.6. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok 

gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek 
kiadatása; 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése; 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása; 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen 

korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a 
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó 
gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság 
esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból 
való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése; 

● a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 

4.3.7. A Járási Hivatal feljelentést tesz: 
● a gyermek veszélyeztetése, 
● tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt, 
● kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását. 

 

4.3.8. A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban: 

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező 
gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli 
el;  

● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 
● dönt, ha a szülői felügyeleti jog gyakorlása során a szülő – a lelkiismereti és vallásszabadság körébe 

tartozó kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a szülői 
felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező 
támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el; 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához;  
● dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról; 
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kijelöli a gyermek huzamos időtartamú, vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyét; 
jóváhagyja a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az 

elhagyását; 
 dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről; 

● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján 
kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével 
kapcsolatos ügyben, továbbá - a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó 
jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott 
együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak 
behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az 
igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország 
vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére; 

●  közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében; 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat.  

 

4.3.9. A Járási Hivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: 

● a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot, nevelőszülőt 
egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli;  

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket; 
● felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám és 

helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét; 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot; 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, 

eseti gyámot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére gondnokot, 
méhmagzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat; 

● felveszi, jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az 
előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és  

● támogatót, hivatásos támogatót rendel, felügyeli tevékenységüket, valamint felfüggeszti, elmozdítja, 

vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót; 
● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 18. 

életévét betöltött cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy 
művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez. 
 

4.3.10.  A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy fizetési 

számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált 
értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb 
tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, 
amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona; 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról; 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást; 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával 

kapcsolatos ügyekben; 
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● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

4.3.11. A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti 
hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti gyámot a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. § (7) 
bekezdésében meghatározott esetben. 

 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

 

4.4.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és 
egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 

● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési 
járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és 
visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály feladatkörébe; 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

● közreműködik a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, ellátja a 
szolgáltatást kérők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat: 

● nyilvántartja azon munkaadók csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseit, amelyek 
csoportos létszámcsökkentéssel érintett székhelye, vagy telephelye a Járási Hivatal illetékességi 
területén van; 

● munkaközvetítést végez; 

● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, ellátja a munkaerőigénnyel összefüggő 
feladatokat; 

● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében; 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, részt vesz a munkaerő-piaci programban 

meghatározottak szerint a munkaerő-piaci program végrehajtásában; 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a gazdasági 
szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban; 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 

● hatósági jogkört gyakorol a közigazgatási bírsággal kapcsolatos ügyben, ha a közigazgatási bírságot 
megalapozó mulasztás olyan kötelezettséggel függ össze, amelyet külön jogszabály szerint részére 
kell teljesíteni, vagy olyan hatósági ügyet érint, amelynek elbírálása a hatáskörébe tartozik. 

 

Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
osztályaival, ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, 
beszámolókat, értékeléseket készít a Főosztály felé. 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív korúak 
ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A FOKA-n keresztül tájékoztatást ad 
az arra kijelölt hatóságnak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről 
(együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés, szüneteltetés). 
 

4.4.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai körében: 
● közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában; 
● munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból; 
● fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 
● kapcsolatot tart a megye, a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi önkormányzatokkal 

és a megyében működő más szervezetekkel; 

● át nem ruházható hatáskörben, jogszabályban meghatározott illetékességi területén hatósági jogkört 
gyakorol, amelynek keretében: 
 jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan, 
 ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését, 
 ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését, 
 ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem 

megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát, 
 az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 

kapcsolatos hatósági feladatokat, 
 dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról, 

 feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
 szervezi a közfoglalkoztatást. 

 

5. Az Ózdi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek és munkavállalójának feladatköre 

 

5.1. Az Ózdi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

● Végzi az osztály feladatkörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítését, a végrehajtás 
szervezését. 

● A feladatleírás alapján – figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők betartására – 

az osztály feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a hivatalos levelezést önállóan 
kiadmányozásra előkészíti, az irattári példányokat leszignálja. 

● A feladatkörébe tartozó ügyek vonatkozásában az ellenőrzési tervben foglalt ütemezés, valamint az 
ott meghatározott szempontrendszer szerint elvégzi az esedékes ellenőrzéseket, írásba foglalja a 
vizsgálatok megállapításait, és irányt mutat a hibák kijavításához. 

● Folyamatosan figyelemmel kíséri, tanulmányozza, és egységes szemlélet szerint alkalmazza a járási 
hivatal és az osztály feladatkörét meghatározó jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó 
eszközöket. 

● A feladatkörébe tartozó ügyekben – az egységes gyakorlat kialakítása, illetve megvalósítása 
érdekében – szükség esetén a Járási Hivatal szakmai véleményét kéri a jogszabályok egységes 
értelmezéséhez és alkalmazásához. 

● A vezető elrendelése szerint más ügyintéző távolléte esetén helyettesítési feladatokat lát el. 
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● A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező 
tevékenységet végez. 

● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal és az 
osztály állandó és időszakos célkitűzéseinek megvalósításáért, feladatainak ellátásáért. 

● Munkáját a jogszabályokban, a hivatali szabályzatokban, a vezetői utasításokban, az osztály munka- 

és egyéb terveiben meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni. 
● Köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt esetben 

hivatalból eljárást kezdeményezni. 
● Köteles alkalmazni munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket és folyamatosan 

frissíteni, fejleszteni azokat. 
● Naprakészen tájékozódik a Járási Hivatalt és az osztályt, illetve feladatkörét érintő jogszabályokról, 

megismeri azok tartalmát, önképzés keretében tanulmányozza a vonatkozó tájékoztatókat, törekszik 
az egységes gyakorlat és jogértelmezés kialakítására. 

● Közreműködik a jogszabály-tervezetek véleményezésében, valamint a szakmai irányító szervek által 
meghatározott határidős feladatok elkészítésében. 

● Részt vesz a feladatköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben. 
● TakarNet rendszerből történő ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatást végez hivatali belső 

használatra. 
● A vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok 

és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. 
● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettese megbízza. 
● Felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a 

határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről tájékoztatja az 

érintetteket. 
● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az expediálás 

tekintetében. 
 

6. Az Ózdi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek és munkavállalójának helyettesítési rendje 

 

A Járási Hivatal kormánytisztviselőjét és munkavállalóját a szervezeti egység vezetője által kijelölt 
kormánytisztviselő helyettesíti. A helyettesítés rendjét a feladatleírások, illetve a munkaköri leírás 
tartalmazzák. 
 

7. Az Ózdi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

7.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály  
hétfő:   8.00-18.00 óráig   
kedd:  8.00-14.00 óráig 

szerda:   8.00-18.00 óráig 

csütörtök: 8.00-16.00 óráig 

péntek:   8.00-14.00 óráig  
 

7.2. Hatósági Osztály 

hétfő:   8.00-16.00 óráig 

szerda:   8.00-16.00 óráig 

péntek:   8.00-12.00 óráig 
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7.3. Gyámügyi Osztály 

hétfő:   8.00-16.00 óráig 

szerda:   8.00-16.00 óráig 

péntek:   8.00-12.00 óráig 

 

7.4. Foglalkoztatási Osztály 

hétfő:   8.00-12.00 – 13.00-15.00 óráig  
kedd:   8.00-12.00 óráig 

szerda:   8.00-12.00 – 13.00-16.00 óráig  
csütörtök: 8.00-12.00 óráig 

péntek:   8.00-11.00 óráig 
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1. A Putnoki Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Putnoki Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 2.  
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A járási hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki, a Kormányablak Osztály az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a 
külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  
 

A Járási Hivatal illetékessége: Aggtelek, Alsószuha, Bánréve, Dövény, Dubicsány, Felsőkelecsény, 
Felsőnyárád, Gömörszőlős, Hét, Imola, Jákfalva, Jósvafő, Kánó, Kelemér, Királd, Putnok, Ragály, 
Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Serényfalva, Szuhafő, Trizs, Zádorfalva, Zubogy 
települések közigazgatási területe. 
 

2. A Putnoki Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll, munkáját a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
osztályvezető segíti. A Járási Hivatalon belül Kormányablak Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály, 
valamint Foglalkoztatási Osztály működik. 

 

3. A Putnoki Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesítésre 
kijelölt osztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, 
illetve szükség szerint értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz a Járási Hivatal Kormányablak 
Osztályának, a Hatósági és Gyámügyi Osztályának, valamint a Foglalkoztatási Osztályának 
osztályvezetője és szükség esetén valamennyi kormánytisztviselője, továbbá a hivatalvezető, 
távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a 
hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesítésre kijelölt osztályvezető 
által meghívott személyek. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint az 
osztályvezető értekezletet tart. Az értekezleten részt vesz az osztályvezető és az osztályhoz tartozó 
valamennyi kormánytisztviselő.  
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A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

A Kormányablak Osztály munkaidő ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:  
Hétfő: 8.00-18.00, kedd: 8.00-14.00, szerda: 8.00-18.00, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-14.00. 

A munkaidő beosztás ennek megfelelően hétfői és szerdai napokon, ún. két műszakos, váltott 
munkarendben kerül kialakításra. 
 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály és a Foglalkoztatási Osztály munkaideje az általános munkarend 
szerint alakul az alábbiak szerint: hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 16:30-ig, pénteken 7:30-tól 13:30-ig. 

 

A munkaközi szünet – az integrált ügyfélszolgálat kivételével – 12.00-13.00 óra között (ebédidő) 
vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát 
meghaladja. A Kormányablak Osztály front-office feladatot ellátó tisztviselői a napi munkaközi szünet 
megszervezését a folyamatos ügyintézés biztosításával szervezik meg. 
 

A kormánytisztviselők kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan 
való eltávozáskor a jelenléti íven nyilvántartani. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a 
hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesítésre 
kijelölt osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás 
előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével 
ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a hivatalvezető, illetve 
a hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesítésre 
kijelölt osztályvezető feladata. 
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesítésre 
kijelölt osztályvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető-helyettes, az 

álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a 

helyettesítésre kijelölt osztályvezető jelöli ki. 
 

4. A Putnoki Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli megoszlása  
 

4.1. A Kormányablak Osztály feladatköre 

 

A Kormányablak Osztály a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvényben (a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a 
közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a külföldre utazásról szóló 
1998. évi XII. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló  
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2009. évi CXV. törvényben, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben,  
a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.)  

Korm. rendeletben, a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. 

rendeletben, illetve fentiek felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, és egyéb külön 
jogszabályokban, valamint a Korm. rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörét érintő 
feladatokat látja el. 
 

Hivatalból indult eljárások esetében a feladatkörébe utalt feladatok ellátja a Korm. rendelet 1. melléklet 
4.10 pontjában meghatározott településekre vonatkozóan.  
 

4.1.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

● gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, 
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi 
kerület) közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő 
átvezetéséről; 

● végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

● törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

● közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
● a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 
● eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
● ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
● végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 

● ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár 
személyi és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
 

4.1.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

● ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, 
érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és 
az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

● a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

● ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 
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● ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, 
a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

● átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
● továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 
meghatározott iratokat; 

● továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő 
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

● visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, 
és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

● ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásáról; 

● a vezetői engedélyt - ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó 
értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at - az értesítéstől számított nyolc napon belül 
határozattal visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat törli; 

● jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

4.1.3. Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok 
és intézkedések kapcsán. 
 

4.1.4. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben 
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat 

 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos 
hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott 
ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség. 

● A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

● A kormányablakban előterjeszthető a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása 
iránti kérelem, illetve a koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt igénylő 
ügybejelentő lap. 

● A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény, vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a 
benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az 
ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással 
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kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt 
az ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 

● A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak –  

a Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
● A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes 

tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból 
megismerhető ügyintézési állapotáról. 

● A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 
 

4.2. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

4.2.1. Járási védelmi igazgatási feladatok ellátása: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 

meghatározott feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és titkára jogkörébe 
tartozó feladatok előkészítése; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok. 

 

4.2.2. Egyéb államigazgatási hatósági feladatok: 
● a Járási Hivatal környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges 

engedély kiadása nem természetvédelmi területen; 
● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása, 
● a Járási Hivatal vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges 

alapadatok szolgáltatása a VIZIR részére; 
● az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör gyakorlása az üzletszerű társasházkezelői, 

és ingatlankezelői tevékenység tekintetében; 
● a temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● útügyi közlekedési hatóságként jár el az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, 

reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos 
ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti 
ingatlan tulajdonosának kötelezése során a 382/2019 (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályokat ellenőrzése; 

● egyszerűsített hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása a Korm. rendelet  
4. mellékletében foglaltak szerint. 
 

4.2.3. Köznevelési igazgatási feladatok:  
Minden olyan feladat ellátása, melyet  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), az Nkt. 

végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
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 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír, 

  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői 
vizsgálatokon való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
 

4.2.4. Szociális és gyámügyi feladatok: 
4.2.4.1. Szociális igazgatás területén: 

Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, 
valamint a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igénylésének és megállapításával, 
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatokat: 
● az ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy 

ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) 
megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat; 

● a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság megállapításával, megszüntetésével 
kapcsolatos feladatokat; 

● az egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, 
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat; 

● a közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat; 
● a hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatokat; 
● a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatokat (aktív 
korúak ellátásával kapcsolatos feladatok). 
 

4.2.4.2. Gyámügyi igazgatás területén: 
A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  
1997. évi XXXI. törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt 

feladatokat látja el. A Járási Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi ügyekben 
általános elsőfokú hatóságként jár el.  
 

4.2.4.3. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében:  
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 
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egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi 
gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
● a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan; 
● dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 

javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról; 

● véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 
és 

● a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 
kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 

● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét; 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény készítésére. 

 

4.2.4.4. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 
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4.2.4.5. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  

● kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
● hozzájárul:  

o a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához, ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja meg, 

o cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére ha: 
o az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
o az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét 
áll fenn, 

● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
megdöntése iránt, 

● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából tették. 
 

4.2.4.6. A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

4.2.4.7. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

4.2.4.8. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 
a gyermek kiadatása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
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ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás helyességének 
megállapítása iránt.  

 

4.2.4.9. A Járási Hivatal feljelentést tesz: 
● a gyermek veszélyeztetése, 
● tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt, 
● kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 
 

4.2.4.10. A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban:  

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben 
kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét rendeli el, 

● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás-

szabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási 
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság 
megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat. 

● eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által nem térített összegének elengedésére, 
csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 
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4.2.4.11. A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban:  

● a gyermek részére családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi 

gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  
 

4.2.4.12. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban:  
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. A gyámhivatal rendeli ki az idegenrendészeti 
hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti gyámot a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 87/D. § (7) 
bekezdésében meghatározott esetben. 

 

4.2.5. A Járási Hivatal működését segítő funkcionális feladatok: 
● támogatja a Járási Hivatal szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó (pénzügyi, informatikai, 

humánpolitikai, szervezési, iktatási, adminisztratív) funkcionális feladatokat. 
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4.2.6. A járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken ellátott feladatok: 
A Hatósági Osztály a Járási Hivatal hatáskörébe utalt feladatait és hatásköreit az 
illetékességébe tartozó nem járásszékhely települések tekintetében települési ügysegédek 
útján látja el. 

 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 
 

 

4.3.1.. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott 

feladatokat, 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

4.3.2. Koordinációs feladatok:  
● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 

● feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi 
és Munkavédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) osztályaival, ennek keretében 
rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Főosztály felé, 

● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat, 
● a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi, 
● kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 
● segíti a Főosztály Munkaerő-piaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti az 

osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat, 
● előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok osztályon történő 

teljesítését, 
● kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat, 
● szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
● megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket, 
● kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel, 

● munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken, 
● a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 

korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A Járási Hivatalt 

közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés), 
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● együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, non-profit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében, 
● rendszeresen tájékoztatja a szakmai irányító szervet a közfoglalkoztatás támogatással 

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök 
célirányos és hatékony felhasználásáról, 

● ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

 

4.3.3. Illetékességi területén átnyúló feladatok körében: 
● fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket, 
● munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató 

munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország 
területére,  

● uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató – az 

illetékességi területen kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére, 
● ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

 

4.3.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 
● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 
megállapított álláskeresési támogatások és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 
megszűnésével, megszüntetésével, visszakövetelésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat, 

● szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, 

● a hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel 
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat, 

● a Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és az osztály 
együttműködését, a Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések 
betartásával tájékoztatja a Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci 

információkról, 
● az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes iratával 

és a keresetlevéllel együtt felterjeszti a Kormányhivatal számára, 
● elbírálásra felterjeszti a Főosztály főosztályvezetőjének hatáskörébe tartozó méltányossági 

kérelmeket, 
● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint 
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a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására 
kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

● ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását, 
● megkeresések formájában adatszolgáltatást teljesít és kér, 
● közreműködik a MEV-rendszer működtetésében, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat, 
● ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, 

● ellátja az osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 
közzétételével kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 

 

4.3.5. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 
● az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási 

Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat; 
● ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a külföldön munkát vállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a külföldön 
munkát vállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 
egységes nyomtatványok beszerzéséről, igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti – nyomtatványt állít ki a 
magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

● külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői 
nyilatkozat); 

● részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 
programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó 
munkaerő-piaci támogatást nyújthat.  

 

4.3.6. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 
● a regisztrált álláskeresők kompetenciának felmérését, valamint szegmentálását végzi az 

elsődleges munkaerőpiacon történő hatékony elhelyezés érdekében, 
● munkaközvetítést végez, 
● közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében, 

bonyolításában és ellenőrzésében, 
● fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, 
a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat, 
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● a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 
a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására, 

● információt nyújt, tanácsadást végez, egyéb szolgáltatást nyújt, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, 
éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít, 

● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a 
csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

● közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 

5. A Putnoki Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak feladatköre 

 

5.1. A Putnoki Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

5.1.1. Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) és 
annak alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 
 

5.1.2. A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 
 

5.1.3. Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése, melynek körében: 

●  a feladatleírás alapján – figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők 
betartására – az osztály feladatkörébe tartozó érdemi döntéseket és a hivatalos levelezést 
önállóan kiadmányozásra előkészíti, 

● köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat, 
● köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat, 
● a kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal 

állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért, 
● az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● a hatósági statisztikai adatok megadásáról, 
● a kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések és egyéb intézkedések 

közléséről, a közlés szakszerűségéért felelősség terheli, 
● munkáját a jogszabályokban, a vezetői utasításokban, a munka- és egyéb tervekben 

meghatározottak szerint és azokat betartva, jog- és szakszerűen köteles ellátni, 
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● köteles a tudomására jutott hivatalos információt a hivatali feletteséhez eljuttatni, indokolt 
esetben hivatalból eljárást kezdeményezni, 

● köteles alkalmazni munkavégzése során a megszerzett informatikai ismereteket és 
folyamatosan frissíteni, fejleszteni azokat, 

● köteles részt venni a feladatköréhez kapcsolódó képzésben, továbbképzésben, 
● minden kormánytisztviselő vonatkozásában a feladatleírás tartalmazza a konkrét feladatokat, 

 

5.2. A Putnoki Járási Hivatal titkársági, igazgatási és iratkezelési feladatot ellátó ügyintézőjének 

feladatköre 

● A részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és 
határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és 
betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettese megbízza. 
● Felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a 

határidős nyilvántartás vezetéséért. 
● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 

tájékoztatja az érintetteket. 

● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 
expediálás tekintetében. 

 

5.3. A Putnoki Járási Hivatal munkavállalóinak feladatköre 

● A munkavállaló a részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott 

utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok 
ismeretében és betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettese megbízza. 
● Gépjármű-vezetési, futárszolgálati feladatok ellátása. 

 

6. A Putnoki Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A járási hivatal ügyintézőjét, munkavállalóját a járási hivatalvezető által kijelölt ügyintéző, munkavállaló 
helyettesíti. A helyettesítés rendjét a feladatleírások, munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

7. A Putnoki Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

A hivatalvezető és távolléte esetén a Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője minden szerdán 
13.00 és 16.00 óra között fogadja az ügyfeleket. Mindkettőjük távolléte esetén a Kormányablak 
Osztály osztályvezetője fogadja az ügyfeleket. Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti 
nap, az azt követő első munkanapon 13.00 és 16.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 
 

A Kormányablak Osztály osztályvezetője minden hét szerdán 13.00 és 16.00 óra között fogadja az 
ügyfeleket. Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon 
13.00 és 16.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 
 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetője minden hét szerdán 13.00 és 16.00 óra között 
fogadja az ügyfeleket. Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első 
munkanapon 13.00 és 16.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 
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A Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője minden hét szerdán 13.00 és 16.00 óra között fogadja az 
ügyfeleket. Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első munkanapon 
13.00 és 16.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani. 
 

A szervezeti egységek ügyfélfogadási ideje: 
 

Szervezeti egység Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Kormányablak 

Osztály 
8.00-18.00 8.00-14.00 8.00-18.00 8.00-16.00 8.00-14.00 

Hatósági és 
Gyámügyi Osztály 

8.00-12.00 

13.00-16.00 
- 

8.00-12.00 

13.00-16.00 
- 8.00-12.00 

Foglalkoztatási 
Osztály 

8.00-12.00 

13.00-15.00 
8.00-12.00 

8.00-12.00 

13.00-16.00 
8.00-12.00 8.00-11.00 

 

A Foglalkoztatási Osztály kihelyezett ügyfélfogadási ideje: 
 

Település Minden hónap 

Ragály 1. szerdája 10.30-13.30 

Kánó 1. szerdája 14.00-16.00 

Felsőnyárád 2. szerdája 8.00-16.00 

Zádorfalva 3. szerdája 7.00-9.30 

Aggtelek 3. szerdája 10.30-14.30 

 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesítésre 
kijelölt osztályvezető indokolt esetben, eseti jelleggel a jelen Ügyrendben rögzített ügyfélfogadási 
időkhöz képest eltérő ügyfélfogadási időt határozhat meg. 
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1. A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki 
Járási Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:   3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. 
A Járási Hivatal telephelyei:   3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 46. 

3950 Sárospatak, Rákóczi út 78. 
 

2. A Sárospataki Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll. A Járási Hivatalon belül Kormányablak Osztály, Hatósági és 
Gyámügyi Osztály, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, valamint Foglalkoztatási 
Osztály működik. 
 

3. A Sárospataki Járási Hivatal működése 

 

3.1. A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az SzMSz-ben, jelen 

Ügyrendben és más közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az 
irányadóak. 

 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében kéthetente, illetve szükség szerint 
a járási hivatal vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek a járási hivatalvezető, a Járási 
Hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási 
hivatalvezetői értekezletet a hivatalvezető vezeti.  
 

A hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat ellátó 
osztályvezető, az álláshely betöltetlensége, a helyettesítési feladatokat ellátó osztályvezető 
akadályoztatása, vagy távolléte esetén a kijelölt osztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok 
meghatározása érdekében kéthetente, illetve szükség szerint értekezletet tart. Az értekezleten részt 
vesznek az osztályvezetők.  
 

A hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat ellátó 
osztályvezető, az álláshely betöltetlensége, a helyettesítési feladatokat ellátó osztályvezető 
akadályoztatása, vagy távolléte esetén a kijelölt osztályvezető az egyes feladatok hatékony ellátása 
érdekében munkacsoportokat hozhat létre.  
 

A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető, távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat ellátó osztályvezető, az álláshely 
betöltetlensége, a helyettesítési feladatokat ellátó osztályvezető akadályoztatása, vagy távolléte 
esetén a kijelölt osztályvezető jelöli ki. 
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3.2. A munkaidőre vonatkozó rendelkezések 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

A Kormányablak Osztály kormányablak szak/ügyintéző feladatkört betöltő munkatársainak munkaideje 

un. két műszakos munkarendben hétfőn és szerdán 7.30-18.30 óráig, valamint pénteki napokon  
7.30-14.30 óráig tart, kedden és csütörtökön általános munkarend szerint 7.30-16.30 óráig tart.  
 

A Kormányablak Osztály kormányablak szak/ügyintéző feladatkört betöltő munkatársainak 
munkarendje két műszakból tevődik össze úgy, hogy hétfőn és szerdán első műszak 7.30-16.30 óráig, 
a második 9.30-18.30 óráig, pénteken az első műszak 7.30-13.30 óráig, a második műszak 8.30-

14.30 óráig tart. A párhuzamos műszak időtartama alatt a munkatársak az ügyfélforgalom és a 
felmerülő ügyfajták, továbbá az ügymennyiség figyelembevételével látnak el egyidejűleg front- és back 
office feladatokat. 

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztály, a Foglalkoztatási Osztály és az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály munkaideje hétfőtől csütörtökig 7.30-16.30 óráig, pénteken 7.30-13.30 

óráig tart.  
 

A Járási Hivatal kormánytisztviselői kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor 
és az onnan való eltávozáskor a jelenléti ívben nyilvántartani. 
 

A munkaközi szünet – az integrált ügyfélszolgálat kivételével – 12.00-13.00 óra között (ebédidő) 
vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát 
meghaladja. 

 

A Kormányablak Osztályok integrált ügyfélszolgálatain munkát végzők a napi munkaközi szünet 
megszervezését a folyamatos ügyintézés biztosításával szervezik meg. A Járási Hivatal 
kormánytisztviselői, titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézői, munkavállalói 
kötelesek a ledolgozott napi munkaidőt a munkahelyre érkezéskor és az onnan való eltávozáskor a 
jelenléti ívben nyilvántartani. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető, távolléte, vagy 

tartós akadályoztatása esetén az osztályvezető helyettesítésére kijelölt kormánytisztviselő 
engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a  
„távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A 
munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. A munkahelyéről önhibáján 
kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles hivatali felettesét 
értesíteni. 
 

A szabadság engedélyezése a foglalkoztatottak tekintetében az osztályvezető, illetve távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető feladata, mely szabadságengedély vezetésével történik. 
A szabadságot a hatályos jogszabálynak megfelelően a járási hivatal működőképességének 
figyelembevételével kell kiadni. A szabadságok kiadására vonatkozóan a hivatalvezető egyéb 
munkáltatói érdekszempontokat is meghatározhat. 
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3.3. Ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje 

 

A Járási Hivatal vezetője minden héten szerdán 8.00-12.00 óra között fogadja az ügyfeleket. 
 

A Járási Hivatal kijelölt ügyintézői kötelesek az alábbi időben és rendben fogadni az ügyfeleket: 
 

 

Szervezeti egység Ügyfélfogadási idő 

Hatósági és Gyámügyi 
Osztály 

hétfő és szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00, 

péntek: 8.00-12.00 

Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi 

Osztály 

hétfő és szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00  

péntek: 8.00-12.00  

Foglalkoztatási Osztály 

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-15.00  

kedd: 8.00-12.00  

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 

csütörtök: 8.00-12.00  

péntek: 8.00-11.00  

Kormányablak Osztály 

hétfő:   8.00-18.00 

kedd:  8.00-14.00 

szerda:  8.00-18.00 

csütörtök: 8.00-16.00 

péntek:  8.00-14.00 

 

4. A Sárospataki Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, titkársági, igazgatási, iratkezelési 
feladatokat ellátó ügyintézőinek, munkavállalóinak feladat- és hatásköre 

 

4.1. A kormánytisztviselők feladat- és hatásköre 

 A kormánytisztviselők biztosítják a Járási Hivatal hatósági tevékenységének eredményes 
ellátását, elért színvonalának megtartását, valamint közreműködnek az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az ágazati jogszabályok 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

 A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordítanak a hatósági 
eljárásokban született döntések szakmai színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

 A Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

 Kötelesek naprakészen vezetni a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
 Kötelesek rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésre álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
 A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületükön felelősek a Járási 

Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
 A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkednek a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli az ügyintézőket. 
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4.1.1. Kormányablak Osztály kormányablak szak/ügyintézőinek feladatköre  
A 4.1. pontban leírtakon túl 

● a szigorú számadásos, valamint a munkaterületen lévő egyéb nyomtatványok kezelése; 
nyilvántartása; 

● rendelések határidőben történő feladása; 
● közlekedési igazgatási és hivatalos és egyéb nem hivatalos bélyegzők kezelése; 
● adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása; 
● az egységes statisztikai és egyéb adatgyűjtésekről való gondoskodás; 
● az osztály feladatkörét érintő beszámolók, összefoglaló jelentések tervezetének elkészítése. 
 

Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● a döntés és a csatolt előzményiratok végleges szereléséről; 
● az ügyirat tisztázásáról; 
● az irattári tételszám meghatározásáról; 
● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 

megfelelő tárolásáról; 
● az iratokkal való elszámolásról; 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

 

4.2. A titkársági, igazgatási, iratkezelési feladatokat ellátó ügyintézők feladatköre 

● Az ügyintézők a feladatleírásban részükre megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzik. 

● Ellátják mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettesük megbízza őket. 
● Felelősek a Járási Hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, az iktató rendszer kezeléséért, az iratok érkeztetéséért és iktatásáért, a 
határidő nyilvántartás vezetéséért. 

● Közreműködnek a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelősek az 
expediálás tekintetében. 

 

5. A Sárospataki Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása (munkafolyamatok leírása) 

 

5.1. A Kormányablak Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló  
1992. évi LXVI. törvényben (a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló  
1988. évi I. törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
törvényben, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az 
egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvényben, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 
518/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben, a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben, illetve fentiek felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, és egyéb külön jogszabályokban, valamint a Korm. rendeletben meghatározott 
feladat- és hatáskörét érintő feladatokat látja el. 
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A Kormányablak Osztály hivatalból indult eljárás esetén a feladatkörébe tartozó feladatokat a 
járás valamennyi településére vonatkozóan ellátja. 

5.1.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

 gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, 
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi 
kerület) közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő 
átvezetéséről; 

 végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

 ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

 törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

 közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
 a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 
 eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
 ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
 végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
 ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 

 ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár személyi 
és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
 

5.1.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 

 ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, 
érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és 
az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

 a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

 ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

 ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, 
a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

 átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
 továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 
meghatározott iratokat; 
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 továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő 
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

 visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, 
és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

 ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásáról; 

 a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó 
értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at – az értesítéstől számított nyolc napon belül 
határozattal visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat törli; 

 jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

5.1.3. Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok 
és intézkedések kapcsán. 
 

5.1.4. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben 

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat 
 

 A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos 
hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott 
ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség. 

 A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

 A kormányablakban előterjeszthető a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása 
iránti kérelem, illetve a koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt igénylő 
ügybejelentő lap. 

 A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény, vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a 
benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

 A kormányablak a Korm. rendelet 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az 
ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással 
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt 
az ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 

 A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak –  

a Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
 A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes 

tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból 
megismerhető ügyintézési állapotáról. 
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 A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 
 

5.1.5. A Kormányablak Osztály a hatályos jogszabályokban meghatározott további feladatok 

keretén belül: 
 feladatköréhez kapcsolódóan a járás illetékességi területére kiterjedően statisztikai 

felméréseket, elemzéseket készít, azokban közreműködik; 
 adatszolgáltatásokat végez; 
 eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
 rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
 ellenőrzéseket végez; 
 nyilvántartásokat vezet; 
 együttműködik társhatóságokkal. 

 

5.2. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

5.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság megállapításával 

kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása; 
● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
● hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 

adatszolgáltatás teljesítése; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Járási Hivatal székhelyén, 

járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

5.2.2. Köznevelési igazgatási feladatai: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  

● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  

● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  

● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak,  
így különösen: 
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● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálatokon 
való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
 

5.2.3. Egyéb államigazgatási hatósági feladatai: 
● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 

természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 
● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása; 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 
szolgáltatása a VIZIR részére; 

● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és 
felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 

5.2.4. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében: 
● A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A Járási 
Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi ügyekben általános elsőfokú hatóságként jár el. 
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 
vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 
egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi 
gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 
● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
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● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel; 
● a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 
elhelyezéséhez kapcsolódóan; 
● dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 
javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról; 
● véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, és 

● a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 
kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 

● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét; 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi 

területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény 
készítésére. 

 

5.2.5. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

5.2.6. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  

● kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, hozzájárul:  
● a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 
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képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja 
meg, 

● cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az 
apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére ha: 
● az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
● -az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulástazért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll 
fenn, 

● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából tették. 

 

5.2.7. A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

5.2.8. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

5.2.9. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 
a gyermek kiadatása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 
● részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 

változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás helyességének 
megállapítása iránt.  

 

5.2.10. A Járási Hivatal feljelentést tesz:  
● a gyermek veszélyeztetése, 
● tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt, 
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● kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 

 

5.2.11. A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban:  

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben 
kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét rendeli el, 

● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás-

szabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének, vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási 
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság 
megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat, 

● eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által nem térített összegének elengedésére, 
csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 

5.2.12. A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban:  

● a gyermek részére családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi 

gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
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● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 
gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 

az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  

 

5.2.13. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban:  
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

5.2.14. A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. A gyámhivatal rendeli ki az 
idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti gyámot a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény 87/D. § (7) bekezdésében meghatározott esetben. 

5.2.15. Járási védelmi igazgatási feladatok ellátása: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 
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5.3. Az Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatköre 

 

Az Osztály az osztályvezető közvetlen vezetése alatt működik, amely élelmiszer-biztonsági, 
élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-
egészségügyi, állatvédelmi, feladatokat lát el. 

Az élelmiszerlánc felügyeletének keretében az élelmiszerek biztonságával, az élelmiszer-
higiéniával, élelmiszerek minőségével, állategészségüggyel, állatvédelemmel és 
állattenyésztéssel kapcsolatos hatósági ellenőrzési, mintavételi, nyilvántartásba vételi 
feladatokat lát el. Tevékenysége kiterjed a növényi és állati eredetű alaptermék előállítás, 
élelmiszer előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás, forgalmazás, vagyis az élelmiszerlánc 
minden szakaszára. Ezzel kapcsolatban állategészségügyi, állatvédelmi, élelmiszerlánc-

biztonsági intézkedéseket hozhat. 
 

Szakhatóságként közreműködik: 
Szakhatóságként közreműködik az egyes építésügyi hatósági eljárásokban:  
Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet 
tartalmazó építmény, építményrész esetén, bejelentés köteles élelmiszer előállító létesítmény 
(beleértve vendéglátás, közétkeztetés); élelmiszer forgalmazó illetve tároló; bejelentés köteles 
takarmány forgalmazó, tároló esetén, valamint, állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, 
laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, 
állatverseny, állatkert, vadaspark, rendeltetésű építmény, építményrész; kegyeleti állattemető 
hulladékégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó, kezelő és feldolgozó üzem, 
takarmány előállító, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész építése, 
használatba vétele során történő eljárásokban, kereskedelmi eljárások körében, vásár és piac 
engedélyezési eljárásban, állatgyógyászati készítmény kiskereskedelemi forgalomba 
hozatalánál. 

Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott 
(elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 
Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát. 
Vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát. 
Nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, azok adatait a 
NÉBIH részére – értékelés és közzététel céljából – megküldi. 

 

Szervezi és irányítja a járás vágóhídjain állategészségügyi feladatok ellátását, az élelmiszer-
biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző személyek munkáját. 

 

Végrehajtja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves létesítmény ellenőrzési és monitoring mintavételi 
terv járási feladatait. Elkészíti az előirt rendszeres havi, negyedéves és éves, valamint eseti 

jelentéseket. 
Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-
mérgezéseket és -fertőzéseket, feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az 
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eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése érdekében, továbbá 
adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv részére; 

 

Együttműködik élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra, vagy állatról 
emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett a 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával. 

 

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő állami feladatok végrehajtása során a járási 
hivatalvezetőn keresztül folyamatosan kapcsolatot tart a Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályával, a megye többi járási hivatalával, és 
együttműködik a települési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, valamint a civil 
szervezetekkel. 

 

Szervezi az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével 
(ENAR) kapcsolatos egyes feladatokat. 

Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-
egészségügyi feladatok területi ellátását. 

 

Döntést hoz az állami kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó összeg esetében. 
Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 
élelmiszer-minőségellenőrzési, takarmány-ellenőrzési és állatvédelmi bírságot szabhat ki. 
Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú 
elkülönítésének követelményeit és időtartamát. 

 

Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 
informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat (TRACES). 

 

Ellátja az Unió tagállamaiba és harmadik országokba irányuló élő állat- és termékszállítás 
hatósági felügyeletét és bizonyítványt állít ki. Hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki az állami 
támogatásokkal kapcsolatos kifizetési kérelmekhez, illetve a földvásárláshoz szükséges 
állatsűrűségről.  

 

Felügyeli a tenyészállat-kiállítást, -árverést a vonatkozó állat-egészségügyi, előírások 
megtartását.  

 

Engedélyezi: 
● a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű 

takarmány forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány 
felhasználását, 

● az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható 
melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 

● járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek 
mosását és fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító 
járműveket, 

● külön engedélyt ad ki az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. sz. mellékletében 
felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmazására, 
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● nagy létszámú állattartó telepek, valamint kis létszámú tenyész telepek 
betelepítését, benépesítését. 

 

Nyilvántartásba veszi: 
● a bejelentés kötelezett élelmiszer előállítókat az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerint, 
● az élelmiszer csomagoló anyaggyártó és forgalomba hozó létesítményeket, 
● az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítményeket, 
● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatalai tevékenységet, 
● az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállítási tevékenységet végző 

élelmiszerforgalmazókat, 
● kistermelőket, 
● első magyarországi forgalomba hozói tevékenység végző vállalkozásokat, 
● árművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását 

és fertőtlenítését végző helyeket, valamint az állati eredetű mellékterméket szállító 
járműveket, 

● a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzését, 
● az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), 

valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről, 
● az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, gyepmesteri telep, 
állatmenhely, állatpanzió, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, állatvásártér, ellenőrző 
állomás pihenőhely, valamint állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, 
ártalmatlanítását végző vállalkozás működését, 

● az élelmiszer előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek 
kezelését, felhasználását, további feldolgozását, 

● az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatali tevékenységet, 
● az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állatot tartó gazdaság 

benépesítését, valamint állatok részvételével tartott rendezvények (állatvásár, állatpiac, 
állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató) tartását, 

● az élelmiszerbiztonsági felügyelet alá tartozó létesítményeket, 
● az eb oltási matricát. 

 

Ellenőrzi: 
● rendszeres jelleggel ellenőrzi a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 

előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, 
tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek 
során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások 
betartását; 

● az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon követési, az 
élelmiszer visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) 

vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált tisztító- és 
fertőtlenítőszereket, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét – beleértve a rovar – és 
rágcsálóirtást; 

● az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, okiratokat; 
● az élelmiszer előállító, forgalmazó létesítmények ivóvíz felhasználását és az ivóvíz 

minőségére vonatkozó követelmények teljesülését; 
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● az állatok tartása és szállítása, forgalmazása és vágása során az állategészségügyi és 
állatvédelmi szabályok betartását; 

● az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő 
állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 

● állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó 
takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás 
során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 

● az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az 
előírt dokumentációt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

● a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 
● az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, 

forgalmazásának állat-egészségügyi körülményeit; 
● az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az 

állatgyógyászati készítmények felhasználását; 
● a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 
● az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt 

és a szállítóeszközt; 
● a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a 

járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, 
összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való 
mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a 
takarmányjelölési előírások betartását; 

● a takarmányok felhasználását és szállítását; 
●  a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget; 
●  a takarmányok exportját és importját; 
●  a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

● a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 
 

Elrendeli: 

● járványveszély esetén szükséges hatósági intézkedéseket;  
● az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a 

járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, 
fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; 
gondoskodik a társhatóságok tájékoztatásáról; 

● az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 
 

Részt vesz: 
● az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 

valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési 
feladatait; 

● az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalának ellenőrzésében. 

Megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország 
területén történő átszállítását. Közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának 
ellenőrzésében. 
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 5.4. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. 
 

5.4.1. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által meghatározott 

feladatokat, 

● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

5.4.2. Koordinációs feladatok:  
● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 
● feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi 

és Munkavédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) osztályaival, ennek keretében 
rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Főosztály felé, 

● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat, 
● a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi, 
● kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 
● segíti a Főosztály Munkaerő-piaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti az 

osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat, 
● előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok osztályon történő 

teljesítését, 
● kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat, 
● szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
● megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket, 
● kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel, 

● munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken, 
● a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 

korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A Járási Hivatalt 
közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés), 

● együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, non-profit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében, 
● rendszeresen tájékoztatja a szakmai irányító szervet a közfoglalkoztatás támogatással 

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök 
célirányos és hatékony felhasználásáról, 
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● ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

 

5.4.3. Illetékességi területén átnyúló feladatok körében: 
● fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket, 
● munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató 

munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország 
területére,  

● uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató – az 

illetékességi területen kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére, 
● ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

 

5.4.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 
● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 
megállapított álláskeresési támogatások és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 
megszűnésével, megszüntetésével, visszakövetelésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat, 

● szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, 

● a hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel 
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat, 

● a Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és az osztály 
együttműködését, a Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések 
betartásával tájékoztatja a Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci 

információkról, 
● az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes iratával 

és a keresetlevéllel együtt felterjeszti a Kormányhivatal számára, 
● elbírálásra felterjeszti a Főosztály főosztályvezetőjének feladatkörébe tartozó méltányossági 

kérelmeket, 
● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 
kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint 
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására 
kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

● ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását, 
● megkeresések formájában adatszolgáltatást teljesít és kér, 
● közreműködik a MEV-rendszer működtetésében, 
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● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 
programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat, 
● ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, 
● ellátja az osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 

közzétételével kapcsolatos feladatokat, 
● ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 
 

5.4.5. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 
 az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási 

Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat; 

 ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a külföldön munkát vállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a külföldön 
munkát vállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 
egységes nyomtatványok beszerzéséről, igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti – nyomtatványt állít ki a 
magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

 külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői 
nyilatkozat); 

 részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 

szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 
programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó 
munkaerő-piaci támogatást nyújthat.  

 

5.4.6. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 
● a regisztrált álláskeresők kompetenciának felmérését, valamint szegmentálását végzi az 

elsődleges munkaerőpiacon történő hatékony elhelyezés érdekében, 
● munkaközvetítést végez, 
● közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében, 

bonyolításában és ellenőrzésében, 
● fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, 
a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat, 

● a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 
a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására, 

● információt nyújt, tanácsadást végez, egyéb szolgáltatást nyújt, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
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gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, 
éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít, 

● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a 
csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

● közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. 
 

6. A Sárospataki Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

6.1. A Sárospataki Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos, egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal 

állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 
● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról, 
● a kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről, 
● a közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 

7. A Sárospataki Járási Hivatal kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje 

 

A Járási Hivatal ügyintézőjét a hivatalvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti. A helyettesítés rendjét 
a feladatleírások tartalmazzák. 
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1. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi 
Járási Hivatal 
 

A Járási Hivatal székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 
 

2. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll. A Járási Hivatalon belül Kormányablak Osztály, Hatósági és 
Gyámügyi Osztály, valamint Foglalkoztatási Osztály működik. 

 

A járási hivatalvezető helyettesítését, a hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a 
hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a Kormányablak Osztály 
osztályvezetője látja el. 
  

3. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében kéthetente, illetve szükség szerint 
a járási hivatal vezetője értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek a járási hivatalvezető, a járási 
hivatal szervezeti egységeinek vezetői, valamint a járási hivatalvezető által meghívottak. A járási 
hivatalvezetői értekezletet a járási hivatalvezető vezeti.  
 

A járási hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az 

álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a 

helyettesítésre kijelölt osztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása 
érdekében kéthetente, illetve szükség szerint értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az 
osztályvezetők. 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén az osztályvezető helyettesítésére kijelölt kormánytisztviselő engedélyével lehet. Az engedély 
birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a 
visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével 
megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a foglalkoztatottak tekintetében az osztályvezető, illetve távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető feladata, mely szabadságengedély vezetésével történik.  
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A hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesítésre 
kijelölt osztályvezető az egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre.  
 

A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a hivatalvezető, távolléte, vagy 
tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-

helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a helyettesítésre kijelölt osztályvezető jelöli ki. 
 

4. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása (munkafolyamatok leírása) 

4.1. Járási védelmi igazgatási feladatok ellátása: 
 

● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 
 

4.2. A Kormányablak Osztály feladatköre 

 

4.2.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
 az illetékekről szóló törvényben; 
 a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
 a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
 a külföldre utazásról szóló törvényben; 
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok  
 felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 

ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat. 

 

4.2.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, különösen 

 a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat, 

 a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatokat. 
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4.3. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

4.3.1. Járási államigazgatási hatósági feladatok: 
● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 

természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 
● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása; 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 
szolgáltatása a VIZIR részére; 

● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és 
felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 

4.3.2. Köznevelési igazgatási feladatok: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

 az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

 az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálatokon 
való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

 az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
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4.3.3. Szociális és Gyámügyi feladatok: 
4.3.3.1. Szociális igazgatási feladatok: 

● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság megállapításával 

kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása; 
● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
● hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 

adatszolgáltatás teljesítése; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Járási Hivatal székhelyén, a 

járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 

 

4.3.3.2. Gyámügyi feladatok 

 

A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A Járási 
Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi ügyekben általános elsőfokú hatóságként jár el.  

 

      A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében:  
 elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 
egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi 
gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 

 megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
 dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
 nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
 a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan; 
 dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 

javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról; 
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 véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 
és 

 a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 
kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 

 dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
 figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét; 

 dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
 dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

 dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
 megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
 dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
 közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
 dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
 dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
 kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
 megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
 a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény készítésére. 

 a büntetés-végrehajtási intézet megkeresésére az elítélt kiskorú gyermekével kapcsolatban 

elkészíti a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 188. § (2a) bekezdés c) pontja szerinti 

gyámhatósági véleményt.  
       A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  

● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

      A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
            - kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

hozzájárul:  
● a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 
képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja 
meg, 
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● cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az 
apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére ha: 
- az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
- az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét 
áll fenn, 
jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság 
vélelmének megdöntése iránt, 

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

      A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

           A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

           A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 

a gyermek kiadatása, 
● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás helyességének 
megállapítása iránt.  
 

         A Járási Hivatal feljelentést tesz:  
● a gyermek veszélyeztetése, 
● tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt, 
● kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 
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       A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban:  

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben 
kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét rendeli el, 

● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás-

szabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási 
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság 
megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat. 
 

       A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott      
 döntéshozatallal kapcsolatban:  

● a gyermek részére családba fogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 
gyermekvédelmi gyámot rendel, nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi 

gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 
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● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  

 

       A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban:  
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

            A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény  
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben.  

 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

 

4.4.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
 kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 
 kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét 
 érintő feladatokat: 

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 

foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatkörébe; 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket; 
● munkaközvetítést végez; 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében; 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
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● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 
programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban; 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

 

4.4.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 

● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 
feladatokat; 

● szervezi a közfoglalkoztatást; 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

5. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek és munkavállalóinak feladatköre 

 

5.1. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata a Járási Hivatal feladatkörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal 

állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról, 
● a kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 

közléséről, 
● a közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 

6. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje 

A Járási Hivatal ügyintézőjét a hivatalvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti. A helyettesítés rendjét 
az egyes feladatleírások tartalmazzák. 
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7. A Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje 

 

Szervezeti egység Ügyfélfogadás 

Kormányablak Osztály 

cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

Hétfő: 8.00-18.00  

Kedd: 8.00-14.00  

Szerda: 8.00-18.00 

Csütörtök: 8.00-16.00 

Péntek: 8.00-14.00  

Hatósági és Gyámügyi Osztály 

cím: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. 

Hétfő: 13.00-16.00 

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 

Péntek: 8.00-12.00 

Foglalkoztatási Osztály 

cím: 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 24. 

Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Kedd: 8.00-12.00 

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 

Csütörtök: 8.00-12.00 

Péntek: 8.00-11.00 
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1. A Szerencsi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:   3900 Szerencs, Rákóczi u. 63. (Hatósági Osztály) 
A Járási Hivatal telephelyei:   3900 Szerencs, Rákóczi u. 89. (Kormányablak Osztály) 
     3900 Szerencs, Kassa u. 23. (Foglalkoztatási Osztály) 

3900 Szerencs, Kossuth u. 3. (Népegészségügyi Osztály, 
Gyámügyi Osztály) 
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. (Népegészségügyi 
Osztály) 

 

A Járási Hivatal kirendeltségei:  3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 24. 
     3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3. 
 

2. A Szerencsi Járási Hivatal szervezete 

 

A Szerencsi Járási Hivatal élén a járási hivatalvezető áll.  
 

A járási hivatalon belül az alábbi öt osztály működik: 
1. Kormányablak Osztály  
2. Hatósági Osztály  
3. Gyámügyi Osztály 

4. Foglalkoztatási Osztály 

5. Népegészségügyi Osztály 

 

A Járási Hivatal osztályait osztályvezetők vezetik. A hivatalvezetőt a hivatalvezető-helyettes, az 

álláshely betöltetlensége, illetve a hivatalvezető-helyettes távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 
Hatósági Osztály osztályvezetője helyettesíti. 
 

3. A Szerencsi Járási Hivatal működése 

 

3.1. A működést meghatározó jogszabályok 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

3.2. Értekezletek rendje 

3.2.1. Járási hivatalvezetői értekezlet 
A Járási Hivatal hivatalvezetője az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében 
szükség szerint járási hivatalvezetői értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az osztályvezetők, 
továbbá akit a járási hivatalvezető az értekezletre meghív. 
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3.2.2. Osztályértekezlet 
Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében az osztályvezető szükség szerint 
osztályértekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek az osztály kormánytisztviselői és munkavállalói. 
A Járási Hivatal hivatalvezetője és helyettese meghívást kap az osztályértekezletre. 

 

3.2.3. Apparátusi értekezlet 
A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, következő évi feladatok megtárgyalása, várható 
változások megismertetése érdekében a járási hivatalvezető szükség szerint apparátusi értekezletet 
tart. Az apparátusi értekezlet résztvevői: a járási hivatal vezetői, kormánytisztviselői és munkavállalói, 
továbbá a járási hivatalvezető által meghívottak. 
 

3.2.4. Az értekezletekre vonatkozó közös szabályok 

Az értekezletekről emlékeztetőt kell készíteni. Az elkészült emlékeztetőt az értekezlet résztvevői és az 
értekezleten meghatározott feladatok végrehajtásáért felelősök rendelkezésére kell bocsátani. Az 
értekezlet megtartásáról és témájáról a kormánymegbízottat és a főigazgatót – utasítása szerinti 
formában – tájékoztatni kell. 
 

3.2.5. Munkacsoport alakítása 

A járási hivatalvezető egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. A 
munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt osztályvezető/ügyintéző látja el. A 
munkacsoport koordinálásával megbízott személyt, valamint a munkacsoport tagjait a járási 
hivatalvezető jelöli ki. 
 

3.3. Munkaidő, munkarend, a munkavégzés szabályai 
A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

A Kormányablak Osztály ügyintézőinek munkarendje a 7.2. pontban feltüntetett ügyfélfogadási idő 
miatt váltott munkarendben hétfőn 7.30-18.00 óra között, kedden 7.30-16.30 óra között, szerdán  
7.30-18.00 óra között, csütörtökön 7.30-16.30 óra között, pénteken 8.00-14.00 óra között tart. A 
Kormányablak integrált ügyfélszolgálatán munkát végzők a napi munkaközi szünet megszervezését a 
folyamatos ügyintézés biztosításával szervezik meg 12.00-14.00 óra között 30 perc időtartamban 
azokon a napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát meghaladja. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a járási hivatalvezető, illetve a szakmai felettes osztályvezető 
engedélyével lehet. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatal osztályvezetői tekintetében a járási hivatalvezető, a 
foglalkoztatottak tekintetében a szakmai felettesként megjelölt osztályvezető feladata, mely az erre 
rendszeresített szabadságos tömbben történik. 
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4. A Szerencsi Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli megoszlása 

   (munkafolyamatok leírása) 
 

4.1. A Kormányablak Osztály feladatköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
● az illetékekről szóló törvényben; 
● a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
● a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
● a külföldre utazásról szóló törvényben; 
● a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

● felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat. 

 

4.1.2.  Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
kormányrendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, különösen 

 a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) 

Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 
 a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatokat. 
 

4.2. A Hatósági Osztály feladatköre 

4.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
 

● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság megállapításával 

kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása; 
● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
● hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 

adatszolgáltatás teljesítése; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Szerencsi Járási Hivatal 

székhelyén, járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

4.2.2. Védelmi igazgatási feladatai: 
● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
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meghatározott feladatok ellátása, a Helyi Védelmi Bizottság elnöke és titkára jogkörébe 
tartozó feladatok előkészítése; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok ellátása. 

 

4.2.3. Köznevelési feladatok körében: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői 
vizsgálatokon való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
 

4.2.4. Egyéb államigazgatási hatósági feladatok: 
● környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása 

nem természetvédelmi területen; 
● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. §. (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása; 
● a Járási Hivatal vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges 

alapadatok szolgáltatása a VIZIR részére; 
● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és 

felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 
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4.2.5.    A Járási Hivatal működését segítő funkcionális feladatok: 

● támogatja a Járási Hivatal szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó (pénzügyi, informatikai, 
humánpolitikai, szervezési, iktatási, adminisztratív) funkcionális feladatokat. 

 

4.3.   A Gyámügyi Osztály feladatköre 

A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott gyámügyi és gyermekvédelmi 
hatósági feladatokat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény II. IV. és V. 

könyvében, és a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendeletben foglalt feladatokat látja el. A Járási Hivatal illetékességi területén a 
gyermekvédelmi és gyámügyi ügyekben általános elsőfokú hatóságként jár el. A koordinációs 
feladatok ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó távoltartásról szóló 
2009. évi LXXII. törvényben meghatározottak szerint. 

 

4.3.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében: 
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 
egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi 
gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel, 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, 
● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek 

a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben elrendeli a 
kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét, 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, 
● dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
● dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
● kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás a szüneteltetés 

megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését, 
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● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében. 
 

4.3.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.3.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
● kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
● hozzájárul – cselekvőképtelen jogosult esetén – a családi jogállás megállapítására irányuló 

per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 

- az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
- az anya a gyermek törvényes képviselője és az apai elismerő nyilatkozathoz a 
hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között 
érdekellentét áll fenn, 

● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
megdöntése iránt,  

● megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők, vagy a képzelt 
apa adatait és megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése 
céljából tették. 

 

4.3.4. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban: 
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

4.3.5. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, 
● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és 

felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás 
megszüntetése, 

● a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 

4.3.6. A Járási Hivatal feljelentést tesz: 
● gyermek veszélyeztetése, vagy a tartás elmulasztása, 
● a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 
 

4.3.7. A Járási Hivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet 

együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, 
● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
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● jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, 
● engedélyezi a gyermek részére a szülői ház, vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely 

elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott 
engedélyt, 

● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá - a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, 
az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e 
területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi 
tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a 
tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére 
közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását. 

 

4.3.8.  A Járási Hivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban: 
● a gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, hivatásos gyámot rendel, 
● ideiglenes gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, 
● irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és 
méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 

 

4.3.9. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban: 
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának 
kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 

● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 
 

4.3.10.  A Járási Hivatal gyakorolja a Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
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4.3.11. A Járási Hivatal az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerint 

hozzájárul a 18. életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban 
részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez. 

 

4.3.12. A Járási Hivatal a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdésében 
meghatározott esetben ügygondnokot rendel ki. 

 

4.3.13. A Járási Hivatal jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy 
holtnak nyilvánítását. 

 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

4.4.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét 
érintő feladatokat: 

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatkörébe, 

● ellátja a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével 
kapcsolatos feladatokat, 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában, 
● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 
● munkaközvetítést végez, 
● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 
● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 

véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 
● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 

helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 

● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. 
 

4.4.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 

bonyolításában, 
● munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból, 
● fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 



 

490 

 

● információt nyújt, tanácsadást végez, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● ellátja a nem a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal 

kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 
● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás (fővárosi kerület) területén található 

közfoglalkoztatókkal, helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, 

● a Járási Hivatal át nem ruházható hatáskörében, jogszabályban meghatározott illetékességi 
területén elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében: 

o jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a Járási Hivatal 
hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan 

o ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését, 
o ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti 

teljesítését, 
● ellenőrzi a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló 

kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát, 
● az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével 
● kapcsolatos hatósági feladatokat, 

● dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról, 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● szervezi a közfoglalkoztatást, működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. 

 

4.4.3. A közérdekű munkával sújtott, illetve a meg nem fizetett pénzbírság, vagy helyszíni bírság 

megváltása érdekében közérdekű munkát vállalt elkövetők közérdekű munka büntetésének 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

4.4.4. Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főosztály osztályaival, ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat 
teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Főosztály felé. 

 

4.4.5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 
korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A FOKA-n 

keresztül tájékoztatást ad az arra kijelölt hatóságnak a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés, szüneteltetés). 

 

4.5. A Népegészségügyi Osztály feladatköre 

Ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben és egyéb külön jogszabályokban 
meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat. Ennek keretében: 
● jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol; 
● ellátja a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályzó eszközök által számára 

meghatározott feladatokat: 
● a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, élelmezés-egészségügy, 

táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, 
mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 
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● a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, mely feladatok ellátásához 
vizsgálólaboratóriumot vesz igénybe; 

● az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, 
népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve 
a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén; 

● az egészségügyi igazgatás és koordináció területén; 
ellátja a jogszabályban feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi 
szolgáltatók felett; 

● részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 
kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. 

 

4.5.1.  Környezet- és település-egészségügyi szakterület: 
● felügyeli a települések, épületek, létesítmények, műtárgyak tervezése, létesítése, 

használata során a közegészségügyi előírások teljesülését; 
● a lakó- és társadalmi környezet életkörülményeket befolyásoló közegészségügyi 

követelményeinek megfelelő állapotban tartását, ennek részeként az ivóvízellátást, a 
csatornázást, a köztisztaságot, a szennyvízkezelést és- elhelyezést, a hulladékok 
kezelését és elhelyezését, a temetkezést, a személyi higiénés egységeket és a 
közlekedés körülményeit; 

● a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit; 
● feladatai hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi vizsgálatot kezdeményez a talaj, 

a felszíni- és felszín alatti vizek, az ivóvíz, az ásvány- és gyógyvizek, a természetes és 
mesterséges fürdők, a fertőtlenítésre kötelezett szennyvizek, illetve a beltéri 
levegőszennyezettség vizsgálatára; 

● a laboratóriumi eredményekre támaszkodva javaslatot készít a szennyezőanyagok 
távoltartására, ártalmatlanítására, a környezeti ártalmak megelőzése, csökkentése, 
megszüntetése érdekében; 

● az egészséges környezetet veszélyeztető tényezőkről, körülményekről tájékoztatja a 
Népegészségügyi Főosztályt, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, 
szolgáltatókat, stb.; 

● közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében a Járási Hivatal jogszabályokban 
rögzített hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez; 

● felügyeli a medencés fürdők közegészségügyi, higiéniai feltételeinek megvalósulását; 
● az építésügyi engedélyezési (elvi építési, építési, fennmaradási, illetve 

településrendezési) eljárások során elbírálja a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelményeknek való megfelelést, a munkavégzés céljára 
szolgáló építmények esetében a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
való megfelelést, az egészségvédelem biztosítása érdekében az országos építési 
követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott egyes épületszerkezetek és 
helyiségek létesítési követelményeitől való eltéréshez hozzájárulást; 

● vízjogi engedélyezési eljárások során végzi a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és 
gyógyvíz-készlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatát határértékek 
megállapításához kötött eljárásokban, tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záró 
dokumentáció elbírálására, valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos 
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beavatkozás szükségességének megítélésére vonatkozó eljárásokban az elvi vízjogi 
engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, és a vízjogi fennmaradási engedélyezési 
eljárásokban; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a 
közegészségügyi ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.2. Gyermek- és ifjúság-egészségügyi szakterület: 
● nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, továbbá a 18-24 éves tanulóifjúság 

időszakos, vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére, 
szabadidő eltöltésére szolgáló intézményeket, létesítményeket; 

● javaslatot tesz, intézkedik az egészségügyi gyermekintézmények, az oktatási létesítmények, 
valamint az azokban folyó oktató-nevelő munka higiénés vonatkozásainak ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok megszüntetésére; 

● a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység működési engedélye kiadására 
irányuló eljárásban – az intézményre vonatkozó higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz 
minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében – szakhatóságként való 
közreműködés; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.3.  Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület: 
● vizsgálja a lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulását; 
● végzi és felügyeli a kozmetikai készítmények, étrend kiegészítők előállításának, 

feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni ellenőrzését, 
az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, ételmérgezések 
esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését; 



 

493 

 

● ellenőrzések alapján kezdeményezi, vagy a Járási Hivatal hatásköre esetén meghozza a 
szükséges hatósági intézkedéseket; 

● szükség szerint elvégzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést; 
● tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 

táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket; 
● a működési engedélyezési eljárás, valamint használatba vételi eljárás során szakhatósági 

hozzájárulás kiadása; 
● a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek való 
megfelelés, a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a 
dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése kérdésében 
jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzések lefolytatása; 

● szociális szolgáltatás ellenőrzése során a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek 
teljesítésének ellenőrzése; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.4.  Kémiai biztonsági szakterület: 
● végzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartásának ellenőrzését a 

közegészségügyi megfelelőség tekintetében; 
● ellátja a veszélyes anyagokkal és készítményekkel végzett tevékenységgel kapcsolatos külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi és ellenőrzési feladatokat;  
● feladatai ellátása során együttműködik egyéb intézményekkel, társhatóságokkal, 

társosztályokkal, szervekkel, a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 
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4.5.5.  Járványügyi szakterület: 
● irányítja és ellenőrzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó 

hordozókkal kapcsolatos tevékenységet; 
● folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, vagy 

a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket a járás egész területére, vagy egy 
részére; 

● megbetegedési veszély elhárítása érdekében védőoltásokat rendel el, amennyiben a járás 
lakosságának egészét, vagy több település lakosságát érinti; helyszíni járványügyi 
vizsgálatokat végez; 

● vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat; 

● szervezi és ellenőrzi a terhesek HBsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat; 
● a Népegészségügyi Főosztály számára előzetes, heti, havi és éves jelentést küld a járás 

területén előforduló járványokról, fertőző betegségekről; 
● zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről a szolgálati út szerint; 
● illetékességi területén szervezi az oltóanyagok elosztását, felügyeli a területen az előírásszerű 

tárolást, nyilvántartást és felhasználást; 
● vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 

megszüntetése iránt; 
● a védőoltások helyszínén rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtását; 
● kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket; 
● folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 

kapcsolatban; 

● figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését végzi bizonyos betegségek esetén; 
● ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 

érdekében a szükséges feladatokat, felkészíti a járás egészségügyi alapellátó intézményeit a 
szezonálisan előforduló fertőző betegségekre (például virális enterális járványok, influenza, 
influenzaszerű megbetegedések), e feladatkörében informál, terveztet és tervez, jelent és 
jelentet. 

 

4.5.6.  Közegészségügyi szakterület: 
● a Járási Hivatal hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi 

szolgáltatónál halmozottan előforduló fertőzéseket, megteszi a szükséges járványügyi 
intézkedéseket a járványok megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések 
végrehajtását; 

● járvány, vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés eseteiben a 
járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben hatósági laboratóriumi 
vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges eszközöket; 

● nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket; 
● végzi a járás területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 

történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását; 
● figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó közegészségügyi 

ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, intézkedéseket tesz azok 
megelőzésére, elhárítására; 

● nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, indokolt 
esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott közösségekben; 
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● nyilvántartást vezet a rágcsáló és/vagy rovar-mentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, a felhasználásra kerülő irtószerekről és a kijuttatásukra szolgáló 
eszközökről gondoskodik; 

● ellenőrzi a kártevőirtást végző szakvállalatokat, kisiparosokat, illetve egészségügyi 
kártevőirtást végző egyéb képesített személyeket; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 

● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.7.  Egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) feladatok: 
● közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban résztvevő 

szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében; 
● az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 

népegészségügyi ismeretek terjesztését; 
● csatlakozik az országos szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz és azokat járási 

szinten kezdeményezi; 
● helyes életvitel-változtatás érdekében kezdeményezi viselkedés-módosító tréningprogramok 

bevezetését és szervezését; 
● A gyermek és a felnőtt populációt érintő, preventív jellegű rizikófaktor szűréseket 

kezdeményez és végez. A háziorvosok bevonásával a járás lakossága különböző 
veszélyeztetett korú csoportjainak reprezentatív, prevenciós célú többlépcsős rizikó-faktor 

szűrését kezdeményezi és végzi (vérzsírok, vércukor, testsúly, vérnyomás, dohányzási 
szokások); 

● célzott szűréseket végez az önkormányzati, társadalmi és érdekképviseleti szervek, valamint 
civil szerveződések által kezdeményezett akciók támogatása érdekében, amelyek 
elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy a lakosság ismerje meg egészségi állapotának valós 
adatait és annak befolyásolási lehetőségeit; 

● gyermekek és fiatalok testi fejlődését demonstráló vizsgálatokat végez (tápláltsági státusz, a 
keringési, légzőrendszer vizsgálata); 

● népegészségügyi szűrővizsgálatok megjelenési arányának növelése, az optimális lakossági 
részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatot épít ki a területen működő háziorvosi 
szolgálatokkal, védőnőkkel, a szűrővizsgálatot végző intézményekkel, a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal. 

 

4.5.8. Járási szakfelügyelő ápolói feladatok: 
● végzi az alapellátás (háziorvosi-, fogorvosi-, foglalkozás-egészségügyi-, orvosi ügyeleti-, 

iskolaorvosi ellátás), a járóbeteg-szakellátás – ideértve az egynapos sebészeti és a 



 

496 

 

kúraszerűen végezhető ellátásokat is – az otthoni szakápolás és hospice ellátás keretén belül 
végzett ápolási tevékenység, valamint a bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó szociális 
intézményeken belül történő ápolási tevékenység szakfelügyeletét; 

● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 
minőségben; 

● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal; 

● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.9.  Járási szakfelügyelő védőnői feladatok: 
● ellátja a védőnői tevékenység szakmai felügyeletét illetékességi körében az egészségügyi 

szolgáltatók szakmai felügyeletéről szóló 15/2005. (V. 2.) EüM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, a minimum feltételek meglétét vizsgálja, a működési engedélyek felülvizsgálatát 
végzi; 

● a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálását 
elvégezi, kezdeményezi és megteszi a szükséges intézkedéseket; 

● közreműködik illetékességi körében az egységes, esélyegyenlő védőnői ellátás 
megvalósításában, minőségének fejlesztésében a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi 
ágazati jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi 
követelmények közvetítésében és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és 
folyamatos nyomon követésében, különös tekintettel az alábbi feladatok ellátásával: 
● segíti a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának 

megfelelő működését, az egészségügyi ágazati jogszabályok érvényesülését; 
● közreműködik minőségi indikátorok fejlesztésében, a védőnői ellátás (szakmai 

menedzseri és támogató tevékenység) minőségének követésében és értékelésében; 

● közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek feltárásában, elemzésében a védőnői 
gondozottak egészségi állapotának, elégedettségének nyomon követésével; 

● közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket; 
● meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk 

lehetőségeit, továbbá közreműködik azok megvalósításában; 
● munkaértekezletet tart, segítséget, támogatást nyújt a védőnői alapfeladatok 

összehangolásához, eredményes végrehajtásához, a minőség javításához; 
● gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, 

továbbá értékeli, elemzi, jelenti, bemutatja azokat; 
● javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésekre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésre (védőnői állások létesítésére, 
átszervezésére, megszüntetésére, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát 
végzők jutalmazására, kitüntetésére); 

● segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnők beilleszkedését; 
● kijelöli az oktató védőnői körzeteket; 
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● felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 
egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében (különös tekintettel a Védőnői Méhnyakszűrő 
Programra); 

● részt vesz a védőnői szakmát érintő jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
kidolgozásában, véleményezésében, közvetítésében, megvalósításában; 

● képviseli a védőnői szakmát illetékességi körben; 
● szakmai iránymutatást ad, koordinál illetékességi és kompetencia körében a védőnők 

által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezéséhez, megvalósításához, 
felügyeletéhez, értékeléséhez, a területi, az iskola-védőnői feladatok helyettesítéssel 
történő ellátásához; 

● szakvéleményt nyilvánít illetékességi és kompetencia körében: 
● körzetek kialakításáról – figyelembe véve a település szerkezetét, a lakosság 

összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát; 
● ellátandó oktatási intézmények számáról, típusáról; 
● felkérés esetén védőnői állásra pályázókról és pályázatokról; 
● védőnői ellátással kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások hatósági engedélyezésére 

irányuló eljárásban; 
● megkeresésre szakmai kérdésekben állást foglal; 
● szakmai tanácsadást/konzultációt tart az ügyfelek részére konkrét ügyekben, tanácsadói 

minőségben; 
● rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 

szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● általános tájékoztatást ad az ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkatervet készít; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban. 

 

4.5.10. Családvédelmi feladatok: 
● tanácsadást, családtervezési tanácsadást, ifjúsági tanácsadást, családvédelmi tanácsadást 

tart; 

● igazolást ad családvédelmi szolgálaton való részvételről; 
● vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását; 
● írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet; 
● átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek; 
● a CSVSZ védőnője köteles az adatokat bizalmasan kezelni, a titoktartási és adatvédelmi 

kötelezettségének eleget tenni; 
● nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét; 
● éves munkatervet készít; 
● tevékenységét tervezi és az előírásoknak megfelelően dokumentálja; 
● havi esetmegbeszélő csoportfoglalkozásokon részt vesz; 
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● közreműködik a Családvédelmi Szolgálat tevékenysége minőségének fejlesztésében (adatot 
szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, intézkedést kezdeményez). 

 

 4.5.11.  A jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatok keretén belül: 
● ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● feladatköréhez kapcsolódóan a járás területére kiterjedően felméréseket, elemzéseket készít, 

azokban közreműködik; 
● rendszeres kapcsolatot tart a tevékenységet végző szakszolgálatokkal; 
● ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 

ártalmak elhárításához szükséges feladatokat; 
● ügyfélfogadást, szakmai konzultációt tart ügyfeleknek, társhatóságoknak; 
● munkaterve(ke)t készít; 
● munkaértekezleteket, előadásokat tart az egészségügyi ellátásban résztvevők számára; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● együttműködik társhatóságokkal, felkérésre részt vesz közös eljárásokban; 
● kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, 

nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket; 
● figyelemmel kíséri és értékeli az illetékessége alá tartozó járások (Szerencsi, Tokaji, Cigándi, 

Sárospataki, Sátoraljaújhelyi) közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi 
állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, 
életmódbeli, stb. tényezőket, az előbbiekkel kapcsolatos epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, 
kockázatelemzést kezdeményez, illetve végez;  

● feladatait éves munkaterv alapján végzi, munkájáról rendszeresen beszámol a Járási 
Hivatalnak és a Népegészségügyi Főosztálynak. 

 

4.5.12. Az egészségügyi igazgatás területén:  
● ellátja az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat; 
● az új működési engedélyek kiadásával összefüggésben a szakmai minimumfeltételeknek való 

megfelelőséget helyszíni szemlével ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzést tart;  
● a hatályos működési engedélyekben foglaltakat, a személyi, tárgyi és szakmai feltételeknek 

való megfelelőséget ütemezetten ellenőrzi; 
● a szakmai nyilvántartásokat és a szakmai nyilvántartó programokat folyamatosan kezeli, 

vezeti, új adatokkal feltölti, aktualizálja, szükség esetén adatokat lekérdez; 
● az EMMI, a Népegészségügyi Főosztály, a KSH és egyéb szervek kérésére adatokat közöl; 
● az egészségügyi szolgáltatók részére hatósági bizonyítványt ad ki; 
● az egészségügyi szolgáltatók részére szervezett szakmai továbbképzésekről értesítést, 

jogszabályváltozásokról tájékoztatást ad; 
● tömeges rendezvények egészségügyi biztosítását (mozgóőrség) ellenőrzi; 
● egészségügyi válsághelyzet esetén az egészségügyi alapellátást megszervezi, elrendeli; 
● szakfelügyelők közreműködésével szakfelügyeletet gyakorol az egészségügyi szolgáltatók 

egészségügyi tevékenysége felett. 
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5. A Szerencsi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

5.1.  A Szerencsi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal 

állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● a hatósági statisztikai adatok megadásáról, 
● felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok érkeztetéséért, iktatásáért, postázási 

feladatok ellátásáért, technikai mozgásának bonyolításáért, a határidős nyilvántartások 
vezetéséért, 

● a kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 

5.2. A Szerencsi Járási Hivatal funkcionális feladatokat ellátó ügyintézőinek és 
munkavállalóinak feladatköre 

● A kormánytisztviselő feladatleírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott 
feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli 
szabályok ismeretében és betartásával végzi. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel a szakmai felettese 

megbízza. 
● Felelős az osztályhoz érkező és ott keletkezett iratok érkeztetéséért, iktatásáért, postázási 

feladatok ellátásáért, technikai mozgásának bonyolításáért, a határidős nyilvántartások 
vezetéséért. 

● Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 
tájékoztatja az érintetteket. 

● Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő közlésében, felelős az 
expediálás tekintetében. 

● A Járási Hivatal működéséhez szükséges pénzügyi műveletek előkészítése, közreműködés a 
végrehajtásban. 
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● A Járási Hivatal működéséhez szükséges fogyó- és tárgyi eszköz igények jelzése, 
engedélyeztetése, és az engedélyezett beszerzések lebonyolítása. 

● Az ügyintézők munkafeltételeinek biztosítása, az ehhez szükséges, engedélyezett és 
beszerzett eszközök átadása, kapcsolódó nyilvántartások vezetése. 

● A zavartalan ügymenet érdekében szükséges teendők ellátása, a hivatali gépjárművek 
útvonalának megtervezése, engedélyeztetése, az ügyintézők helyszínre szállítása, 

kapcsolódó nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, elszámolások elkészítése, ellenőrzése. 
● A hivatali gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzése, meghibásodásának, szerviz-

igényének jelzése. 
● A járási hivatalvezető munkáltatói döntéseinek előkészítése, végrehajtása, humánpolitikai 

feladatok előkészítése a Kormányhivatal ügyintézéséhez. 
● Informatikai feladatok ellátása: telekommunikációs eszközök, informatikai rendszer 

működőképességének biztosítása. 
 

5.3.  Az egyes ügyintézők és munkavállalók feladatainak tételes felsorolását a feladatleírások, 
munkaköri leírások tartalmazzák. 

6. A Szerencsi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek, munkavállalóinak helyettesítési rendje 

 

A Járási Hivatal ügyintézőjét, munkavállalóját a feladatleírásban, munkaköri leírásban meghatározott 
szakmai felettes vezető által kijelölt ügyintéző, munkavállaló helyettesíti.  
 

A helyettesítés rendjét az egyes feladatleírások, munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

7. A Szerencsi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje 

 

7.1. A hivatalvezető és hivatalvezető-helyettes szerdán 8.00 és 11.00 óra között fogadja az 
ügyfeleket. Abban az esetben, ha a szerdai nap munkaszüneti nap, az azt követő első 
munkanapon 8.00 és 11.00 óra között kell ügyfélfogadási időt biztosítani.  

 

7.2. A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfő:    8.00-18.00 óráig 

 kedd:   8.00-14.00 óráig 

szerda:    8.00-18.00 óráig 

csütörtök:  8.00-16.00 óráig 

péntek:    8.00-14.00 óráig  
 

7.3. A Hatósági Osztály, valamint a taktaharkányi kirendeltség ügyfélfogadási rendje 

hétfő és szerda:  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig  
 péntek:   8.00-12.00 óráig 

 

 A tiszalúci kirendeltség ügyfélfogadási rendje 

hétfő:    13.00-16.00 óráig 

szerda:    8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig 

 péntek:    8.00-12.00 óráig 
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7.4. A Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfő és szerda:  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig 

 péntek:    8.00-12.00 óráig 

 

7.5. A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfő:    8.00-12.00 óráig és 13.00 – 15.00 óráig 

 kedd:    8.00-12.00 óráig  
 szerda:    8.00-12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig  
 csütörtök:   8.00-12.00 óráig  
 péntek:    8.00-11.00 óráig 

 

7.6. A Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje 

 hétfő és szerda:  8.00-15.30 óráig 

 péntek:    8.00-12.30 óráig 

 

 A Családvédelmi Szolgálat ügyfélfogadási rendje 

 Szerencs, Kossuth utca 3. szám alatt:  
hétfő és csütörtök: 8.30-14.30 óráig 

 

Sátoraljaújhely, Erzsébet kórház - Mártírok útja 9. szám alatt: 
hétfő és csütörtök: 8.30-15.00 óráig 

péntek: 8.30-12.30 óráig 

 

8. Egyes osztályok – a Járási Hivatal általános illetékességétől eltérő – illetékessége 

 

8.1. A Kormányablak Osztály jogszabályban meghatározott feladatait az egész ország területére 
kiterjedő illetékességgel látja el. 
 

8.2. A Népegészségügyi Osztály jogszabály alapján a szerencsi járáson kívül ellátja a tokaji, cigándi, 
sárospataki, sátoraljaújhelyi járások illetékességi területén is a Járási Hivatal hatáskörébe utalt 
feladatokat. 
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1. A Szikszói Járási Hivatal adatai  
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szikszói Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:   3800 Szikszó, Táncsics út 2-4. 

A Járási Hivatal telephelyei:   3800 Szikszó, Kassai út 108.                                              
     3800 Szikszó, II. Rákóczi F. u.1. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki.  

 

A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a külön 
jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  

 

A Járási Hivatal illetékességi területe Szikszó (székhely), Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, 
Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, 
Kupa, Léh, Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Pamlény, Rásonysápberencs, Selyeb, Szászfa, 
Szentistvánbaksa települések közigazgatási területe. 
 

2. A Szikszói Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén a járási hivatalvezető áll. A Szikszói Járási Hivatalon belül az alábbi osztályok, 
mint szervezeti egységek működnek: 
1. Kormányablak Osztály, 
2. Hatósági és Gyámügyi Osztály, 
3. Foglalkoztatási Osztály. 
 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll, munkáját a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
osztályvezető segíti.  
 

3. A Szikszói Járási Hivatal működése 

 

3.1. A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A Járási Hivatal a székhelyén (Szikszó) biztosítja az állandó ügyintézési lehetőséget, 21 településen 
pedig ideiglenes települési ügysegédek útján biztosítja a kihelyezett ügyfélszolgálatot (a továbbiakban 
együtt: ügysegéd).  
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A járási hivatalvezető a Járási Hivatalon belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, 
a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség szerint járási 
hivatalvezetői értekezletet tart. Az értekezlet résztvevői a járási hivatalvezető, az osztályvezetők, 
illetve a napirendek tárgyában érintett személyek. 
 

Az osztályvezető az általa vezetett szervezeti egységen belüli szakmai feladatellátás, jogalkalmazás 
összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása érdekében havonta, illetve szükség 

szerint osztályértekezletet tart. Az osztályértekezlet résztvevői az osztály valamennyi 
kormánytisztviselője. 
 

A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, következő évi feladatok megtárgyalása, tájékoztató a 
várható változásokról, egyéb tudnivalók ismertetése céljából a járási hivatalvezető évente (év végén), 
illetve szükség szerint apparátusi értekezletet tart. Az apparátusi értekezlet résztvevői a Járási Hivatal 
vezetői és valamennyi kormánytisztviselője. 
 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

A Kormányablak Osztályon a munkarend: váltott műszakban hétfőn és szerdán 7.30-18.30 óráig, 
kedden 7.30-16.00 óráig, csütörtökön 7.30-16.30 óráig, pénteken 7.30-14.30 óráig tart. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető engedélyével lehet. Az osztályvezető 
távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető engedélyével lehet a munkahelyről 
eltávozni. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a „távozási naplóban” az 
eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a 
távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 

 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében az osztályvezető, illetve 
távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető feladata. 
 

3.2. Ügyfélfogadás, az ügyfelekkel való kapcsolattartás rendje 

 

3.2.1. A Járási Hivatal hivatalvezetője minden héten hétfőn 8.00-12.00 és13.00-15.00 óra között 
fogadja az ügyfeleket. 
 

3.2.2. A Járási Hivatal kijelölt ügyintézői kötelesek az alábbi időben és rendben fogadni az ügyfeleket: 
 

Szervezeti egység Ügyfélfogadási idő 

Kormányablak Osztály 

hétfő: 8:00 - 18:00 óra között 
kedd: 8:00 - 14:00 óra között 
szerda: 8:00 - 18:00 óra között 
csütörtök: 8.00 - 16:00 óra között 
péntek: 8:00 - 14:00 óra között 

Hatósági és Gyámügyi 
Osztály 

hétfő: 8:00 - 12:00 óra között 
szerda: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00 óra között 
péntek: 8:00 - 12:00 óra között 
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Foglalkoztatási Osztály 

hétfő: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00 óra között 
kedd: 8:00 - 12:00 óra között 
szerda: 8:00 - 12:00 óra között 
csütörtök: 8:00 - 12:00 óra között 
péntek: 8:00 - 12:00 óra között 

 

4. A Szikszói Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása (munkafolyamatok leírása) 

 

4.1. A Kormányablak Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben (a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a külföldre utazásról szóló 1998. évi 
XII. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, a gyermeket nevelő családok 
otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben, a koronavírus elleni 
védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben, illetve fentiek felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben, és egyéb külön jogszabályokban, valamint a Korm. rendeletben 
meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat látja el. 
 

4.1.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében 

● gondoskodik a járás (fővárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, 
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fővárosi 
kerület) közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő 
átvezetéséről; 

● végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

● törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

● közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
● a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 

adatok védelméről; 
● eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
● ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
● végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 
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● ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár 
személyi és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
 
 

4.1.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében 
 

● ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, 
érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és 
az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

● a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló 
kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról; 

● ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a járművezetésre jogosító okmányok, a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmányok, 
a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok, parkolási igazolvány okmányok 
kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat; 

● átvezeti a nyilvántartáson az adatokat, illetve adatváltozásokat; 
● továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 
meghatározott iratokat; 

● továbbítja az okmánytár részére az ideiglenes rendszámtáblák nyilvántartásába történő 
bejegyzés és az okmányok kiállításának alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
kormányrendeletben az ideiglenes rendszámtábla kiadásához szükséges bemutatandó és 
csatolandó okiratokról készült másolatot; 

● visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, 
és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről; 

● ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásáról; 

● a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó 
értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at – az értesítéstől számított nyolc napon belül 
határozattal visszavonja, és a határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat törli; 

● jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni. 
 

4.1.3. Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatkörében 

A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok 
és intézkedések kapcsán. 
 

4.1.4. Az integrált ügyfélszolgálati feladat- és hatáskörében ellátja a Korm. rendeletben 
meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat. 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos 
hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 5. mellékletben meghatározott 
ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség. 
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● A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az 
ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül. 

● A kormányablakban előterjeszthető a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása 
iránti kérelem, illetve a koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt igénylő 
ügybejelentő lap. 

● A kormányablakban előterjeszthetőek mindazon beadványok, amelyeket törvény vagy 
kormányrendelet nem tilt és amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a 
benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező 
illetékes hatósághoz továbbít. A kormányablak ezen ügyekben az Ákr. 37. §-a szerint jár el. 

● A kormányablak a Korm. rendelet 5-6. melléklete szerinti ügyekben az előbbieken kívül az 
ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással 
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt 
az ügyfélnek a beadvány kitöltésében. 

● A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – a Korm. 

rendelet 7. mellékletében meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. 
● A kormányablak a 9. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes 

tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból 
megismerhető ügyintézési állapotáról. 

● A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 

4.1.5. A Kormányablak Osztály a hatályos jogszabályokban meghatározott további feladatok 

keretén belül: 

 feladatköréhez kapcsolódóan a járás illetékességi területére kiterjedően statisztikai 
felméréseket, elemzéseket készít, azokban közreműködik; 

● adatszolgáltatásokat végez; 
● eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● együttműködik társhatóságokkal. 

 

4.2. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

4.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
 

 aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

 ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság 

megállapításával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
 gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása; 
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 időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

 közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 
lefolytatása; 

 a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
 hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása, adatszolgáltatás teljesítése; 

 az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Járási Hivatal székhelyén, 
járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

4.2.2. Köznevelési igazgatás feladatai: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
 a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  
 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  
 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  
 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, 

így különösen:  
 az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 

közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása;  
 az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének elrendelése, 

felügyelete;  
 az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 

 

4.2.3. Egyéb államigazgatási hatósági feladatai: 
 nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 

természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 
 a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása; 
 vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
 üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és 

felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 
 temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
 temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
 egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
 az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 
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 járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

 a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése; 

 a közegészségügyi, a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése 
esetén az ingatlanok bekötésének a tulajdonos költségére történő elrendelése, valamint 
szomszédos ingatlanon szolgalom alapítása a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 
rendelkezései alapján. 
 

4.2.4. Gyámügyi igazgatás feladatai: 
 

A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a gyermekvédelmi 
és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A 
Járási Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi ügyekben általános elsőfokú 
hatóságként jár el.  

 

4.2.4.1. A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében:  
 elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – 

gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, 
egyidejűleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi 
gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel; 

 megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
 dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
 nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
 a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan; 
 dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 

javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról; 

 véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 
és 

 a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 
kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 

 dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
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 figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 
kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét; 

 dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
 dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

 dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
 megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
 dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
 közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
 dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
 dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
 kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
 megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
 a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény készítésére. 

 

4.2.4.2. A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  

 dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
 dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

4.2.4.3. A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
            - kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

hozzájárul:  
- a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes 
képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a hozzájárulást nem adja 
meg, 

- cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, 
az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére ha: 
- az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
- az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét 
áll fenn, 

● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából tették. 
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4.2.4.4. A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

4.2.4.5. A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 

4.2.4.6. A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 
a gyermek kiadatása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, illetve a számadás helyességének 
megállapítása iránt.  

 

4.2.4.7. A Járási Hivatal feljelentést tesz:  
● a gyermek veszélyeztetése, 
● tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt, 
● kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 

nyilvánítását. 
 

4.2.4.8. A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban:  

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben 
kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét rendeli el, 

● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás-

szabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
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valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
●  jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási 
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 

nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság 
megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat. 

● eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által nem térített összegének elengedésére, 
csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 
 

4.2.4.9. A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 

döntéshozatallal kapcsolatban:  
● a gyermek részére családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi 

gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 

az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  
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4.2.4.10. A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban:  
● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 

fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

4.2.4.11. A gyámhivatal rendeli ki az ügygondnokot a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
35. § (5) bekezdésében meghatározott esetben. A gyámhivatal rendeli ki az 
idegenrendészeti hatóság megkeresésére az eseti gondnokot, vagy az eseti gyámot a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény 87/D. § (7) bekezdésében meghatározott esetben. 

 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

 

A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 
kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét 
érintő feladatokat: 

4.3.1. A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatai ellátása során: 
● ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a jogszabályok és a Belügyminisztérium által 

meghatározott feladatokat, 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket, 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat, 

● szervezi a közfoglalkoztatást, 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

4.3.2. Koordinációs feladatok:  
● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat, 
● feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi 

és Munkavédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) osztályaival, ennek keretében 
rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, 
értékeléseket készít a Főosztály felé, 

● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat, 
● a szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárásrendeket véleményezi, 
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● kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 
● segíti a Főosztály Munkaerő-piaci Osztályának program-tervező munkáját, összegyűjti az 

osztályon megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat, 
● előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok osztályon történő 

teljesítését, 
● kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat, 
● szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít, 
● megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, a hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket, 
● kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a 

felettes szervekkel, 

● munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken, 
● a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 

korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A Járási Hivatalt 
közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, 
szünetelés/szüneteltetés), 

● együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, non-profit 

szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében, 
● rendszeresen tájékoztatja a szakmai irányító szervet a közfoglalkoztatás támogatással 

kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök 
célirányos és hatékony felhasználásáról, 

● ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, 
együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. 

 

4.3.3. Illetékességi területén átnyúló feladatok körében: 
● fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket, 
● munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató 

munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos 
kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország 
területére,  

● uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató – az 

illetékességi területen kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók részére, 
● ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 

 

4.3.4. Egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatok: 
● ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és 

szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, 
nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban 
megállapított álláskeresési támogatások és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, 
megszűnésével, megszüntetésével, visszakövetelésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat, 

● szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat 
elvégzi, 

● a hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel 
kapcsolatos, a feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat, 
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● a Főosztály hatáskörébe tartozó támogatások esetében a Főosztály kezdeményezésére, az 
adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és az osztály 
együttműködését, a Főosztály kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések 
betartásával tájékoztatja a Főosztályt a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci 

információkról, 
● az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az osztály az ügy összes iratával 

és a keresetlevéllel együtt felterjeszti a Kormányhivatal számára, 
● elbírálásra felterjeszti a Főosztály vezetőjének hatáskörébe tartozó méltányossági kérelmeket, 
● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési 

kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések 
nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, 

● elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár 
TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, 
illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített 
foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével 

kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben, valamint 
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására 
kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

● ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását, 
● megkeresések formájában adatszolgáltatást teljesít és kér, 
● közreműködik a MEV-rendszer működtetésében, 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat, 

● ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat, 
● ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, 
● ellátja az osztály részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő 

közzétételével kapcsolatos feladatokat, 
● ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. 
 

4.3.5. Európai uniós és nemzetközi feladatok: 
● az osztályon működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási 

Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat; 
● ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a külföldön munkát vállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a külföldön 
munkát vállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban 
egységes nyomtatványok beszerzéséről, igény esetén – a szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti – nyomtatványt állít ki a 
magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról; 

● külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló 
közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői 
nyilatkozat); 

● részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az 
ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci 
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szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a 

programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére a hatáskörébe tartozó 
munkaerő-piaci támogatást nyújthat.  

 

4.3.6. Szolgáltatási feladatai tekintetében: 
● a regisztrált álláskeresők kompetenciának felmérését, valamint szegmentálását végzi az 

elsődleges munkaerőpiacon történő hatékony elhelyezés érdekében, 
● munkaközvetítést végez, 
● közreműködik a Főosztály hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében, 

bonyolításában és ellenőrzésében, 
● fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket, 
● folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a 

munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, 
a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó 
okokat, 

● a munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít 
a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására, 

● információt nyújt, tanácsadást végez, egyéb szolgáltatást nyújt, 
● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez, 
● kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a helyi 

önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 

gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, 
munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít (negyedéves, 
éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít, 

● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, közreműködik a 
csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében, 

● közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében, 

● a közérdekű munkával sújtott, illetve a meg nem fizetett pénzbírság, vagy helyszíni 
bírságmegváltása érdekében közérdekű munkát vállalt elkövetők közérdekű munka 
büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

5. A Szikszói Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

5.1.  Az ügyintézők általános feladatköre 

● Törekszik a hatósági tevékenység eredményes ellátására, elért színvonalának megtartására, 
valamint közreműködik az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 
alkalmazásával kapcsolatos egységes joggyakorlat kialakításában. 

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérésére. 

● Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. 

● Köteles naprakészen vezetni a statisztikai és határidős nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló szakmai 

kiadványokat, joganyagokat. 
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● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal 
állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 

● Az ügyintéző köteles gondoskodni a Kormányhivatal mindenkori hatályos Egyedi Iratkezelési 
Szabályzatában meghatározott feladatok ellátásáról – különösen: a csatolt előzményiratok 
végleges szereléséről, az ügyirat tisztázásáról, az irattári tételszám meghatározásáról, az 
iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű kezeléséről, 
megfelelő tárolásáról, az iratokkal való elszámolásról, hatósági statisztikai adatok 
megadásáról. 

● A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

● Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettese megbízza. 
● A járási hivatalvezető által kijelölt ügyintéző felelős a Járási Hivatalhoz érkező és ott 

keletkezett iratok technikai mozgásának bonyolításáért, a határidő nyilvántartás vezetéséért. 
● A kijelölt ügyintéző gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat. 
● A kijelölt ügyintéző közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő 

közlésében, felelős az expediálás tekintetében. 
 

5.2. A települési ügysegédek általános feladatköre 

● Közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, 
panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában és megválaszolásában, együttműködve a 
Járási Hivatal szervezeti egységeivel. 

● Biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását. 

● Átveszi a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek megindítására vonatkozó kérelmeket, és 
intézkedik ezen kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek részére 
történő továbbításáról. 

● Gondoskodik az ügysegéd működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről. 
● Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
● Eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokról, egyéb szükséges 

mellékletekről, adatok köréről tájékoztatást nyújt, formanyomtatványt szolgáltat és segít annak 
kitöltésében. 

 

5.3. A funkcionális feladatokat ellátó ügyintézők feladatköre 

● A Járási Hivatal működéséhez szükséges pénzügyi műveletek végrehajtása. 
● A Járási Hivatal működéséhez szükséges és engedélyezett beszerzéseinek lebonyolítása. 
● Az ügyintézők munkafeltételeinek biztosítása. 
● A járási hivatalvezető munkáltatói döntéseinek előkészítése, végrehajtása, humánpolitikai 

feladatok előkészítése a Kormányhivatal ügyintézéséhez. 
● Informatikai feladatok ellátása: informatikai rendszer működőképességének biztosítása.  

 

6. A Szikszói Járási Hivatal kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje 

● A járási hivatalvezetőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az 

álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a 

helyettesítésre kijelölt osztályvezető helyettesíti. 
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● A Kormányablak Osztály osztályvezetőjét távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 
helyettesítésre kijelölt szakügyintéző helyettesíti. 

● A Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetőjét távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 
helyettesítésre kijelölt szakügyintéző helyettesíti. 

● A Foglalkoztatási Osztály osztályvezetőjét távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 
helyettesítésre kijelölt szakügyintéző helyettesíti. 

● A Járási Hivatal kormánytisztviselői egymást a feladatleírásban foglaltak szerint helyettesítik, 
ettől a járási hivatalvezető szükség esetén eltérően is rendelkezhet. 
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1. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási 
Hivatal 

 

A Járási Hivatal székhelye:  3580 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 7. 
A Járási Hivatal telephelyei:  3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. 

    3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 8. 
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki. 

 

A Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint a Járási Hivatal illetékességi területe: 
Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta, Kesznyéten, Kiscsécs, Muhi, Nagycsécs, 
Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, Sajószöged, Szakáld, Tiszapalkonya, Tiszaújváros települések 
közigazgatási területe. 
 

A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a külön 
jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  
 

2. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll, munkáját a hivatalvezető-helyettes, az álláshely 
betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt 
osztályvezető segíti. A Tiszaújvárosi Járási Hivatalon belül Kormányablak Osztály, Hatósági és 
Gyámügyi Osztály, valamint Foglalkoztatási Osztály működik. 
 

3. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal működése 

 

A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 

 

A Járási Hivatal a székhelyén (Tiszaújváros) biztosítja az állandó ügyintézési lehetőséget,  
15 településen pedig ideiglenes települési ügysegédek útján biztosítja a kihelyezett ügyfélszolgálatot 
(a továbbiakban együtt: ügysegéd).  
 

A járási hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes, 

az álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre 
kijelölt osztályvezető az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, 
illetve szükség szerint járási hivatalvezetői értekezletet tart. Az értekezleten részt vesznek a Járási 
Hivatal osztályainak vezetői, továbbá a járási hivatalvezető által meghatározott, napirend szerint 

érintett kormánytisztviselők. 
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Az állandó és az eseti jellegű feladatok meghatározása érdekében hetente, illetve szükség szerint a 
Kormányablak Osztály/Hatósági és Gyámügyi Osztály/Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője 
osztályértekezletet tart. Az osztályértekezleten részt vesz az osztályvezető és az érintett osztály 
valamennyi kormánytisztviselője. 
 

A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, a következő évi feladatok megtárgyalása, tájékoztató a 
várható változásokról, egyéb tudnivalók ismertetése céljából a járási hivatalvezető évente (év végén), 
illetve szükség szerint apparátusi értekezletet tart. Az apparátusi értekezlet résztvevői a Járási Hivatal 
vezetői és valamennyi kormánytisztviselője. 

 

A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a járási hivatalvezető, távolléte, vagy tartós akadályoztatása 
esetén az érintett osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az 
eltávozás előtt a „távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és 
kézjegyével ellátni. A munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a Járási Hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási hivatalvezető, 
illetve járási hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes 

akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre kijelölt osztályvezető feladata, mely az erre 

rendszeresített felületen történik. 
 

A járási hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a járási hivatalvezető-helyettes, az 

álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén az erre 
kijelölt osztályvezető az egyes feladatok hatékony ellátása érdekében munkacsoportokat hozhat létre. 
A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag szakmai alapon szerveződik. A 
munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja el. A munkacsoport 
koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait az érintett osztályvezető 
javaslatára a járási hivatalvezető jelöli ki 
 

4. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli 
megoszlása (munkafolyamatok leírása) 
 

4.1. A Kormányablak Osztály feladatköre 

4.1.1. Az okmányirodai feladatok körében ellátja:  
 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben; 
 az illetékekről szóló törvényben; 
 a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 
 a közúti közlekedésről szóló törvényben; 
 a külföldre utazásról szóló törvényben; 
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus 
ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat. 
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4.1.2. Az integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja: 
 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló kormányrendeletben előírt feladatokat, 
 a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI.25.) Korm. 

rendeletben meghatározott feladatokat, 
 a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatokat. 
 

4.2. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre 

 

4.2.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatai: 
● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevételéhez rászorultság megállapításával 

kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 

eljárások lefolytatása; 
● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
● hadigondozotti ellátás iránti jogosultságot érintő közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása, 

adatszolgáltatás teljesítése; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Járási Hivatal székhelyén, 

járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

4.2.2. Köznevelési igazgatási feladatai: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 
● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  

● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat),  

● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír,  

● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 
közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 

● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének, a szakértői vizsgálatokon 
való megjelenésnek elrendelése, felügyelete; 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
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4.2.3. Egyéb államigazgatási hatósági feladatai: 
● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 

természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 
● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása, 
● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 

szolgáltatása a VIZIR részére; 
● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és 

felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 
● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 
● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építéséhez – ide nem értve a gyalog-és kerékpárutakat, 
valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést –, korszerűsítéséhez, forgalomba 
helyezéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételezéséhez szükséges engedélyek kiadása; 

● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 

 

4.2.4. Gyámügyi igazgatás területén: 
 a gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  
4-12. §-aiban felsorolt ügyekben rendelkezik feladat- és hatáskörrel, melyet ugyanezen 
kormányrendeletben meghatározott illetékességi szabályok alapján lát el; 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2. könyvében (személyek joga) 
meghatározott feladatokat; 

 a Ptk. 4. könyvében (családjogi könyv) meghatározottakat; 

 a Ptk. 6. könyvében meghatározott képviselet ellátásának egyes sajátos eseteit;  
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

meghatározott feladatokat; 

 az 1997. évi XXXI. törvény végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatokat; 

 koordinációs feladatok ellátása a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó 
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvényben meghatározottak szerint. 

 

4.3. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre 

 

4.3.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat: 
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● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 

feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatkörébe; 

 ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

 közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 

 nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket; 
 munkaközvetítést végez; 

 fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
 információt nyújt, tanácsadást végez; 

 az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 

 közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében; 

 ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
 munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

 kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban; 

 ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. 

 

4.3.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
 feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
 ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat; 

 szervezi a közfoglalkoztatást; 
 kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

5. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

5.1. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

5.1.1. A hivatalvezető feladatköre: 
 A Járási Hivatal működésének biztosítása. 
 A kormánymegbízott és a főigazgató jóváhagyása mellett meghatározza a Járási Hivatal 

ügyfélfogadási rendjét. 
 A Járási Hivatal pénzügyi, informatikai, személyzeti és szervezési funkcionális feladatainak 

vezetése, az e területeken foglalkoztatottak munkájának megszervezése.  
 

5.1.2. A hivatalvezető-helyettes feladatköre:  
 Megszervezi a hivatali értekezleteket, gondoskodik az érintettek tájékoztatásáról, felkészül a 

szükséges tájékoztatók megtartására. 
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 A Járási Hivatal iktatási és adminisztratív funkcionális feladatainak vezetése, az e területeken 
foglalkoztatottak munkájának megszervezése.  

 

5.1.3. A Hatósági és Gyámügyi Osztály osztályvezetőjének feladatköre: 
 A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza az osztály kormánytisztviselői 

részére a feladatleírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 
 Gyakorolja az osztály feladatköréhez kapcsolódóan telepített feladatköröket.  
 Vezeti a Hatósági és Gyámügyi Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét, 

ellenőrzi az ügyintézési határidők betartását. 
 Gondoskodik a Hatósági és Gyámügyi Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok 

szakszerű és eredményes ellátásáról, a hivatalvezető utasításának végrehajtásáról. 
 Feladatkörében biztosítja a Hatósági és Gyámügyi Osztály munkavégzéséhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 
 Javaslatot tesz a Hatósági és Gyámügyi Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi 

döntések meghozatalára. 
 Közreműködik a Járási Hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 

végrehajtásában. 
 Javaslatot tesz a hivatalvezetőnek a Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendjére. 
 Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal. 
 Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető megbízza. 
 Figyelemmel kíséri, elemzi a Hatósági és Gyámügyi Osztályon a munkaleterheltség 

alakulását, folyamatosan tájékoztatja a hivatalvezetőt a Hatósági és Gyámügyi Osztály 
tevékenységéről, a feladatok végrehajtásáról. 

 Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 
megszervezésében. 

 Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 
hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 

 Szervezi és felügyeli, vezeti a települési ügysegédek munkáját, figyelemmel kíséri az 
ügyintézés hatékonyságát, szükség esetén javaslatot készít az ügyfélfogadási idő 
megváltoztatására. 

 Ellátja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelő vezetői feladatokat. 
 

5.1.4. A Kormányablak Osztály osztályvezetőjének feladatköre: 
 A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza az osztály kormánytisztviselői 

részére a feladatleírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 
 Vezeti a Kormányablak Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét, 

ellenőrzi az ügyintézési határidők betartását. 
 Gondoskodik a Kormányablak Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és 

eredményes ellátásáról.  
 Feladatkörében biztosítja a Kormányablak Osztály munkavégzéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 
 Javaslatot tesz a Kormányablak Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
 Közreműködik a Járási Hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 

végrehajtásában. 
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 Javaslatot tesz a Kormányablak Osztály munka- és ügyfélfogadási rendjére. 
 Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal. 
 Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető megbízza. 
 Figyelemmel kíséri, elemzi a Kormányablak Osztályon a munkaleterheltség alakulását, a 

feladatok végrehajtását. 
 Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 

megszervezésében. 
 Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 

hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 
 Ellátja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelő vezetői feladatokat. 

 

5.1.5. A Foglalkoztatási Osztály osztályvezetőjének feladatköre: 
 A jogszabályok és jelen Ügyrend keretei között meghatározza a Foglalkoztatási Osztály 

kormánytisztviselői részére a feladatleírásokat, szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 
 Vezeti a Foglalkoztatási Osztályt, biztosítja és ellenőrzi az ügyintézés szakszerűségét, 

ellenőrzi az ügyintézési határidők betartását. 
 Gondoskodik a Foglalkoztatási Osztály tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű és 

eredményes ellátásáról, a hivatalvezető utasításának végrehajtásáról. 
 Feladatkörében biztosítja a Foglalkoztatási Osztály munkavégzéséhez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 
 Javaslatot tesz a Foglalkoztatási Osztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 
 Közreműködik a Járási Hivatal képzési és továbbképzési feladatainak megszervezésében, 

végrehajtásában. 
 Javaslatot tesz a hivatalvezetőnek a Foglalkoztatási Osztály munka- és ügyfélfogadási 

rendjére. 
 Ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető állandó, vagy eseti jelleggel a 

feladatkörébe utal. 
 Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a hivatalvezető megbízza. 
 Figyelemmel kíséri, elemzi a Foglalkoztatási Osztályon a munkaleterheltség alakulását, 

folyamatosan tájékoztatja a hivatalvezetőt a Foglalkoztatási Osztály tevékenységéről, a 
feladatok végrehajtásáról. 

 Kezdeményezi a szakmai koordinációs értekezletek összehívását és közreműködik azok 
megszervezésében. 

 Feladatkörében feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenység, a másodfokú közigazgatási 
hatósági döntések és a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatait. 

 Ellátja a teljesítményértékeléssel kapcsolatos értékelő vezetői feladatokat. 
 

5.2. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal ügyintézőinek feladatköre 

 A Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, a 
végrehajtás szervezése. 

 A hatósági tevékenység eredményes ellátása, elért színvonalának megtartása, valamint az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alkalmazásával kapcsolatos 
egységes joggyakorlat kialakítása. 
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 A hatósági munka minőségének növelése érdekében a hatósági eljárásokban született 
döntések tartalmi színvonalának emelése, az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó anyagi 
jogszabályok változásainak fokozott figyelemmel kísérése. 

 A nyilvántartások és statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatok naprakész vezetése. 
 A Járási Hivatalban rendelkezésre álló szakmai kiadvány, joganyagok tanulmányozása. 
 A kapott utasítások határidőre történő végrehajtása. 
 Az ügyintéző iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

 döntés a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
 az ügyirat tisztázásáról, 
 az irattári tételszám meghatározásáról, 
 az iratok nyomon követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
 az iratokkal való elszámolásról, 
 hatósági statisztikai adatok megadásáról. 

 A kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 
közléséről. A közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 

 Tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 
ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

 Eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokról, egyéb szükséges 
mellékletekről, adatok köréről tájékoztatást nyújt, formanyomtatványt szolgáltat és segít 
annak kitöltésében. 

 Feladatleírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott 
utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok 
ismeretében és betartásával végzi.  

 Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amelyekkel felettese megbízza.  
 Felelős a Járási Hivatalhoz érkező és ott keletkezett iratok technikai mozgásának 

bonyolításáért, a határidő nyilvántartás vezetéséért.  
 Gyűjti és tárolja a Járási Hivatalhoz érkező szaklapokat, folyóiratokat, érkezésükről 

tájékoztatja az érintetteket. Közreműködik a döntések, intézkedések ügyfelek részére történő 
közlésében, felelős az expediálás tekintetében. 

 

6. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje 

 

A Járási Hivatal ügyintézőjét a járási hivatalvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti. A helyettesítés 
rendjét az egyes feladatleírások tartalmazzák. 
 

7. A Tiszaújvárosi Járási Hivatal munkarendje, ügyfélfogadási rendje  
 

Szervezeti egység Munkarend Ügyfélfogadási rend 

Kormányablak Osztály 

cím: 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7. 

hétfő: 7.30-16.30, illetve 9.00-

18.00 

kedd: 7.30-16.30 

szerda: 7.30-16.30, illetve 9.00-

18.00 

csütörtök: 7.30-16.30 

hétfő: 8.00-18.00 

kedd: 8.00-14.00 

szerda: 8.00-18.00 

csütörtök: 8.00-16.00 

péntek: 8.00-14.00 
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péntek: 8.00-14.00 

Hatósági és Gyámügyi 
Osztály 

cím: 3580 Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. I. emelet 

hétfő-csütörtök: 7.30-16.30 

péntek 7.30-13.30 

hétfő: 13.00-16.00 

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-

16.00 

péntek: 8.00-12.00 

Foglalkoztatási Osztály 

cím: 3580 Tiszaújváros, 
Szederkényi út 8. 

hétfő-kedd-csütörtök: 7.30-16.30 

szerda: 7.30-17.30 

péntek: 7.30-12.30 

hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 

kedd: 8.00-12.00 

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-

16.00 

csütörtök: 8.00-12.00 

péntek: 8.00-11.00 
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1. A Tokaji Járási Hivatal adatai 
 

A Járási Hivatal megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatal 
A Járási Hivatal székhelye:  3910 Tokaj, Rákóczi út 52.  

A Járási Hivatal telephelye:  3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 16.  
 

A Járási Hivatal működési területe: 
A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
1. mellékletében meghatározott településekre – amennyiben kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik – terjed ki. 

 

A Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározottak szerint a Járási Hivatal illetékességi területe: 
Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, 
Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj települések közigazgatási területe. 
 

A Járási Hivatal Kormányablak Osztálya az ország területére kiterjedő illetékességgel látja el a külön 
jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  
 

2. A Tokaji Járási Hivatal szervezete 

 

A Járási Hivatal élén a hivatalvezető áll, helyettesítését távolléte, vagy akadályoztatása esetén a 

hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy 
távolléte esetén a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője látja el. A járási hivatalon belül három 

szervezeti egység működik: Kormányablak Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály, valamint 

Foglalkoztatási Osztály. 
 

3. A Tokaji Járási Hivatal működése 

 

3.1. A Járási Hivatal feladataira és működésére a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvényben, a Korm. rendeletben, az SzMSz-ben, jelen Ügyrendben és más közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben meghatározott rendelkezések az irányadóak. 
 

A járási hivatalvezető távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az 

álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a 

Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője a Járási Hivatal állandó, illetve eseti jellegű feladatainak 
áttekintése, ütemezése, egymás folyamatos kölcsönös tájékoztatása, valamint az előzetesen kiadott 
feladatok végrehajtásának ellenőrzése érdekében szükség szerint vezetői értekezletet tart. Az 
értekezleten részt vesznek a vezető beosztású munkatársak, illetve a vezető helyettesítésével 
megbízott ügyintéző. 
 

A Járási Hivatal éves munkájának értékelése, a következő évi feladatok megtárgyalása, a várható 
változásokról való tájékoztató és egyéb tudnivalók ismertetése céljából évente (év végén), illetve 
szükség szerint a járási hivatalvezető apparátusi értekezletet tart, melyen részt vesz a Járási Hivatal 
valamennyi kormánytisztviselője. 
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A munkaidőre vonatkozó szabályokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas 
munkarendjének megállapításáról szóló, mindenkor hatályos kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 
 

A Kormányablak Osztályon a munkaidő hétfőn 7.30 órától 18.00 óráig, kedden 7.30 órától 16.30 óráig, 
szerdán 7.30 órától 18.00 óráig, csütörtökön 7.30 órától 16.30 óráig, pénteken 8.00 órától 14.00 óráig 
tart.  

 

3.2. Az ügyfélfogadási idő 

A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje: 

 

hétfő:   8.00-18.00 óráig, 
kedd:  8.00-14.00 óráig, 
szerda:   8.00-18.00 óráig, 
csütörtök: 8.00-16.00 óráig, 
péntek:   8.00-14.00 óráig. 

 

A Hatósági és Gyámügyi Osztályon hétfőn és szerdán 8.00-12.00 és 12.30-16.00 óra között, kedden 

és pénteken 8.00-12.00 óra között, csütörtökön 12.30-16.00 óra között fogadják az ügyfeleket.  
 

A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási ideje: 
● hétfőn:  8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig, 
● kedden:  8.00-12.00 óráig, 
● szerdán:  8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig,  
● csütörtökön:  8.00-12.00 óráig, 
● pénteken:  8.00-11.00 óráig tart. 

 

A járási hivatalvezető minden héten szerdán 10.00 és 16.00 óra között fogadja az ügyfeleket.  
 

3.3. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a járási hivatalvezető – távolléte, vagy tartós 
akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-

helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője –, illetve az 

osztályvezető engedélyével lehet. Az engedély birtokában is köteles a munkatárs az eltávozás előtt a 
„távozási naplóban” az eltávozás és a visszaérkezés időpontját feltüntetni és kézjegyével ellátni. A 
munkatárs köteles a távollét idejével megegyező időtartamot ledolgozni. 
 

A szabadság engedélyezése a járási hivatalnál foglalkoztatottak tekintetében a járási hivatalvezető – 

távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az álláshely betöltetlensége, a 
hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a Foglalkoztatási Osztály 
osztályvezetője –, illetve az osztályvezető feladata, mely a szabadságengedély nyomtatványon, illetve 
az e célból rendszeresített elektronikus felületen történik. 
 

A járási hivatalvezető – távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a hivatalvezető-helyettes, az 

álláshely betöltetlensége, a hivatalvezető-helyettes akadályoztatása, vagy távolléte esetén a 

Foglalkoztatási Osztály osztályvezetője – egyes feladatok hatékony ellátása érdekében 
munkacsoportokat hozhat létre. A munkacsoport önálló szervezeti egységnek nem minősül, kizárólag 
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szakmai alapon szerveződik. A munkacsoport koordinálását az erre a feladatra kijelölt ügyintéző látja 
el. A munkacsoport koordinálásával megbízott ügyintézőt, valamint a munkacsoport tagjait a járási 
hivatalvezető jelöli ki. 
 

4. A Tokaji Járási Hivatal feladat- és hatáskörének szervezeti egységen belüli megoszlása 
(munkafolyamatok leírása) 
 

4.1. Járási védelmi igazgatási feladatok ellátása 

 

● a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott feladatok; 

● az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 
szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 
feladatok; 

● a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, továbbá a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok. 

 

4.2. A Kormányablak Osztály feladatköre 

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben  
(a továbbiakban: Nytv.), a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. 
törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben, az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvényben, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, a gyermeket nevelő családok 
otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendeletben, a koronavírus elleni 
védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletben, illetve fentiek felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben, és egyéb külön jogszabályokban, valamint a Korm. rendeletben 

meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat látja el. 
 

4.2.1. Személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatok: 
● gondoskodik a járás területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak, adatváltozásainak, 

illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás közigazgatási területén 
bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő átvezetéséről; 

● végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetőleg 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat; 

● ellátja a lakcímbejelentés és az értesítési cím bejelentése tudomásulvételével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat; 

● törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén adatszolgáltatást teljesít a 
nyilvántartásból; 

● közokiratot ad ki a nyilvántartott adatokról; 
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● a törvény hatálya alá tartozó tevékenységével összefüggésben gondoskodik a személyes 
adatok védelméről; 

● eljár a személyazonosító igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben; 
● ellenőrzi a személyazonosító igazolvány iránti kérelem adatait, intézkedik az okmány 

kitöltéséről és gondoskodik a polgár részére történő átadásáról; 
● végzi a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kitöltésével, 

nyilvántartásával és a polgár részére történő kézbesítésével kapcsolatos feladatokat; 
● ellátja a személyazonosítás céljára szolgáló, illetőleg jogosultságot igazoló okmányok 

kiadásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt, törvényben meghatározott adatkezelési 
feladatokat; 

● ellátja az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti külföldön élő magyar állampolgár 
személyi és lakcímadatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
 

4.2.2. Közlekedési igazgatási hatósági feladatok: 
 ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (továbbiakban: engedély) kiállítása, 

érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és 
az engedély ügyfél részére történő kiadásáról; 

 a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló igény 
alapján intézkedik a kérelem rögzítéséről és a kiállító hatóság részére történő továbbításáról; 

 ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, 
pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat; 

 kérelemre, vagy hivatalból rögzíti a nyilvántartásban az adatváltozásokat; 
 továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok 

kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként 
meghatározott iratokat; 

 ellátja a vezetői engedély visszavonásával, parkolási igazolvány visszavonásával kapcsolatos 
feladatokat, elvégzi hivatalból és kérelemre a járművek forgalomból történő kivonását, 
gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő rögzítéséről; 

 ellátja a parkolási igazolvány kiadásával, meghosszabbításával, cseréjével, pótlásával 
összefüggő feladatokat, gondoskodik a parkolási igazolvány kiállításáról és az ügyfél részére 
történő átadásról; 

 a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó 
értesítése szerint elérte, vagy meghaladta a jogszabályban előírt mértéket – az értesítéstől 
számított nyolc napon belül határozattal visszavonja, és intézkedik a végleges döntés 
szakrendszerbe történő rögzítéséről az előéleti pontok törlése érdekében. 
 

4.2.3. Hivatalból intézhető ügyekkel kapcsolatos feladatok: 
● A kormányablak hivatalból jár el a Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok 

és intézkedések kapcsán. 
 

4.2.4. Integrált ügyfélszolgálati feladatok ellátása: 

● A kormányablakban előterjeszthető a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatása 
iránti kérelem, illetve a koronavírus elleni védettséget igazoló védettségi igazolványt igénylő 
ügybejelentő lap. 
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● A Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán. 
● Az integrált ügyfélszolgálati feladatkörében ellátja a Korm. rendelet 5-6. mellékletében 

meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat, továbbá a 7. mellékletben meghatározott 
kiegészítő szolgáltatások tekintetében a rendelkezésre álló technikai feltételek birtokában 
biztosítja az ügyfelek részére egyes szolgáltatások igénybe vételét. 

● A kormányablak részt vesz a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (kormányablak busz) 
működtetésében. 
 

4.2.5. A kormányablak feladatköréhez kapcsolódóan a járás illetékességi területére kiterjedően: 
●  statisztikai felméréseket, elemzéseket készít, azokban közreműködik; 
● adatszolgáltatásokat végez; 
● rendszeres és ad hoc jelentéseket készít; 
● ellenőrzéseket végez; 
● nyilvántartásokat vezet; 
● együttműködik társhatóságokkal. 

 

4.3. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatköre  
 

4.3.1. Járási hatósági feladatok: 
● nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természeti, illetve védett 

természeti területnek nem minősülő egyéb területen; 
● a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében 

meghatározott levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatok ellátása; 

● vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok 
szolgáltatása a VIZIR részére; 

● üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység engedélyezésével és 
felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlása; 

● temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete; 

● temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése; 
● egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskör gyakorlása; 
● az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, 

vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben, illetve a közlekedés biztonsága, az út 
állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése során útügyi 
közlekedési hatóságként jár el; 

● a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, vagy 

bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése - ide nem 

értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést; 
● a reklámok közzétételére, reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezések 

elhelyezésére vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. 
 

4.3.2. Köznevelési igazgatási feladatok: 
Minden olyan feladat ellátása, melyet: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.); 
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● a Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet;  
● az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat);  
● a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előír;  
● az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, valamint az egyéb 

vonatkozó jogszabályok a járási köznevelési feladatot ellátó hatóság hatáskörébe utalnak, így 
különösen: 

● az óvodai foglalkozásokon való kötelező részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos 

közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● az óvodába járási kötelezettség és tankötelezettség teljesítésének elrendelése, felügyelete; 
● az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartása, a 

nyilvántartásból adat közlése a területileg illetékes kötelező felvételt biztosító óvodák, iskolák 
fenntartói számára; 

● az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok ellátása. 
 

4.3.3. Szociális és gyámügyi feladatok: 
4.3.3.1. Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

● gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárások lefolytatása; 

● ápolási díjra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● egészségügyi szolgáltatásra, való jogosultság igénybevételéhez rászorultság 

megállapításával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása; 
● időskorúak járadékára való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● közgyógyellátásra való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● aktív korúak ellátására való jogosultsággal kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások 

lefolytatása; 
● a szociális ellátásokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása; 
● az ellátott feladatokhoz kapcsolódó ügyfélfogadási tevékenység a Járási Hivatal székhelyén, 

járáshoz tartozó nem járásszékhely településeken. 
 

4.3.3.2. Gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok:  

  A Járási Hivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendeletben, a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és a gyermekvédelmi 
és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat látja el. A 
Járási Hivatal illetékességi területén a gyermekvédelmi ügyekben általános hatóságként jár el. 

 

A Járási Hivatal a gyermekek védelme érdekében:  
● elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, 

vagy más alkalmas személynél, illetve a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi 
nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékos személyek 
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otthonában, vagy pszichiátriai betegek otthonában, egyidejűleg – a feltételek fennállása 
esetén – családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi 
gyámot rendel; 

● megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését; 
● dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról; 
● nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel; 
● a gyermek és büntetés-végrehajtási intézetben, vagy javítóintézetben lévő szülője együttes 

elhelyezéséhez kapcsolódóan; 
● dönt a gyermeknek a büntetés-végrehajtási intézet anya-gyermek részlegén vagy a 

javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő 
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról; 

● véleményt ad a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, vagy a javítóintézet 
igazgatójának megkeresése alapján a gyermeknek a szülővel történő együttes elhelyezéséről, 
és 

● a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának, vagy a javítóintézet igazgatójának az 
együttes elhelyezés megszüntetésére vonatkozó döntése alapján rendelkezik a gyermek 
kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket; 

● dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról; 
● figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel, vagy intézménnyel való 
együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét; 

● dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről; 
● dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói, vagy 

hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg 
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását; 

● dönt a gondozási díjfizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről; 
● megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét; 
● dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről; 
● közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban; 
● dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről; 
● dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról; 
● kezdeményezi a folyósító szervnél a családi pótlék folyósítás szüneteltetésének 

megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését; 
● megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében; 
● a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény készítésére; 

● a büntetés-végrehajtási intézet megkeresésére az elítélt kiskorú gyermekével kapcsolatban 
elkészíti a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
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elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 188. § (2a) bekezdés c) pontja szerinti 

gyámhatósági véleményt. 
 

 

A Járási Hivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  
● dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról; 
● dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 

A Járási Hivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
            - kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

hozzájárul:  
- a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 

megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, 
ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott, vagy a 
hozzájárulást nem adja meg, 

- cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

● eseti gyámot rendel a gyermek részére ha: 
- az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa, 
- az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a 

hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét 
áll fenn, 

● jóváhagyja az anyának a kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 

megdöntése iránt, 
● megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt a jogszabály megkerülése céljából tették. 

 

A Járási Hivatal a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő 
gyermeke érdekében 

● a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét, 
● a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a 

gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi 

szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, 
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás, 

● a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján megállapítja. 
 

A Járási Hivatal az örökbefogadással kapcsolatban:  
● dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
● felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
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A Járási Hivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
● a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 

jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, 
a gyermek kiadatása, 

● a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
● a szülői felügyelet megszüntetése, vagy visszaállítása, 
● a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet 

részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra 
változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondokság alá helyezésesre módosítása, a cselekvőképességet 
részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható 
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való 
kizárás megszüntetése, 

 a számadási kötelezettség, valamint a számadás helyességének megállapítása iránt.  
A Járási Hivatal feljelentést tesz:  
● a gyermek veszélyeztetése, 
● tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 

● a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt. 
 

Kéri jogszabályban meghatározott esetben a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását. 
 

A Járási Hivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, és a gyermektartásdíjjal 
kapcsolatban:  

● dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben 
kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét rendeli el, 

● dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
● dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallás-

szabadság körébe tartozó kérés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, 
valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői 
eljárás, vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el, 

● hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
● dönt a gyerek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
● jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
● dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
● eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. 

napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó, vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti 
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az 
alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen 
folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások 
egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a tartási 
ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági 
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nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság 
megkeresésére, 

● közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat 
meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj 
leszállítására, vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, 

● a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-vagy hirdetési tevékenység keretében történő 
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat. 

 

A Járási Hivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban:  
● a gyermek részére családbafogadó gyámot, vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes 

gyermekvédelmi gyámot rendel, nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként 
kirendeli, 

● ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
● felügyeli a gyám, családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi 

gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét, 
● felfüggeszti, elmozdítja, vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
● külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti 

gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, 
továbbá megállapítja a munkadíjukat, 

● felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésére jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről és 

● támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja, vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót, 

● az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a 
18. életévet betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott 
személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelemhez.  
 

A Járási Hivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban:  

● dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben, vagy 
fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag 
garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, 
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések 
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

● dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

● elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
● közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
● közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 

4.3.4.  Ügysegédi feladatellátás: 
A Járási Hivatal a Tokaji járáshoz tartozó 10 településen járási ügysegédek útján biztosítja a 
kihelyezett ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: ügysegéd). Az ügysegéd: 
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● közreműködik a Járási Hivatalhoz érkező közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, 
panaszokkal kapcsolatos ügyek kivizsgálásában és megválaszolásában, együttműködve a 
Járási Hivatal szervezeti egységeivel; 

● biztosítja a benyújtott kérelmeknek a Járási Hivatal megfelelő szervezeti egységéhez, illetve a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz való eljuttatását; 

● átveszi a Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek megindítására vonatkozó kérelmeket, és 
intézkedik a kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek részére 
történő továbbításáról; 

● gondoskodik az ügysegédi működéshez kapcsolódó statisztikák vezetéséről; 
● tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos 

ügyféli jogokról és kötelezettségekről; 
● eljárások megindításához szükséges formanyomtatványokról, egyéb szükséges 

mellékletekről, adatok köréről tájékoztatást nyújt, formanyomtatványt szolgáltat és segít annak 
kitöltésében. 

 

4.4. A Foglalkoztatási Osztály feladatköre  
 

4.4.1. A Járási Hivatal ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben 
és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat: 

● illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, 
szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá azokkal a 
foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem 
tartozik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály feladatkörébe; 

● ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

● közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában; 

● nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket; 
● munkaközvetítést végez; 

● fogadja a munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket; 
● vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat; 
● információt nyújt, tanácsadást végez; 

● az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez; 

● közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében; 

● ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat; 
● munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi 

programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, 
véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat; 

● kapcsolatot tart a megye (főváros), a járás gazdasági életében résztvevő munkaadókkal, a 
helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban; 

● ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 
rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat; 
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● adatot szolgáltat a törvényben meghatározott, adatigénylésre jogosult szervek felé. 
 

Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 
Főosztály osztályaival, ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, 
jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a Főosztály felé. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív 
korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. A FOKA-n keresztül 
tájékoztatást ad az arra kijelölt hatóságnak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 
ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés, szüneteltetés). 
 

4.4.2. A Járási Hivatal közfoglalkoztatási feladatai ellátása során: 
● feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket; 
● ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos hatósági és pénzügyi 

feladatokat; 

● szervezi a közfoglalkoztatást; 
● kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. 

 

5. A Tokaji Járási Hivatal kormánytisztviselőinek feladatköre 

 

5.1. A Tokaji Járási Hivatal kormánytisztviselőinek általános feladatköre 

● A hatósági tevékenység eredményes ellátása és a munkavégzés elért színvonalának 
megtartása.  

● A hatósági munka minőségének növelése érdekében fokozott gondot fordít a hatósági 
eljárásokban született döntések tartalmi színvonalának emelésére, az egyes ügytípusokhoz 
kapcsolódó anyagi jogszabályok változásainak figyelemmel kísérésére. 

● Feladata a Járási Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való 
előkészítése, a végrehajtás szervezése. Köteles az irattári példányokat leszignálni. 

● Törekszik az egységes kormányhivatali joggyakorlat kialakítására, illetve megvalósítására. 
● Naprakészen vezeti a statisztikai és határidő nyilvántartásokat. 
● Köteles rendszeresen tanulmányozni a Járási Hivatalban rendelkezésére álló joganyagot és a 

szakmai kiadványokat. 
● A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Járási Hivatal 

állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért. 
● Iratkezeléssel összefüggő feladata kapcsán köteles gondoskodni: 

● a csatolt előzményiratok végleges szereléséről, 
● az ügyirat tisztázásáról, 
● az irattári tételszám meghatározásáról, 
● az iratok nyomon-követhetőségének biztosításáról, a rábízott iratok szakszerű 

kezeléséről, megfelelő tárolásáról, 
● az iratokkal való elszámolásról, 
● hatósági statisztikai adatok megadásáról, 
● a kiadmányozást követően haladéktalanul intézkedik a döntések, egyéb intézkedések 

ügyfelek részére történő közléséről, 
● a közlés szakszerűségéért felelősség terheli. 
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 Az ügyintéző részletes feladatait a feladatleírása tartalmazza. 

 

6. A Tokaji Járási Hivatal kormánytisztviselőinek helyettesítési rendje 

 

A Járási Hivatal ügyintézőjét a járási hivatalvezető által kijelölt ügyintéző helyettesíti. A helyettesítés 
rendjét az egyes feladatleírások tartalmazzák. 
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1. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője  

26/2021. (VI. 4.) utasításához 

 

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 Ügyrendet a vezetésem alatt álló valamennyi kormánytisztviselő és munkavállaló megismerte. 
 

 

 

….………………………………………… 

szervezeti egység vezetője 

 


