
Alapkezelő osztály 

Kodifikációs feladatai: 

a) Részt vesz a Foglalkoztatási Főosztály ügyrendjének előkészítésében, közreműködik a 

működéshez kapcsolódó belső szabályzatok, főosztályvezetői utasítások véleményezésében, 

az osztály feladatkörét érintő szabályzatokat, és főosztályvezetői utasításokat előkészíti. 

b) Véleményezi a Foglalkoztatási Főosztály által kiírásra kerülő pályázati felhívások tervezetét. 

c) Az Alapkezelő osztály kodifikációs feladatai tekintetében kidolgozza a Nemzeti Foglalkoztatási 

Alap működtetésével kapcsolatos gazdálkodási szabályokat, szabályzatokat, jogszabályi 

változás, továbbá igény esetén gondoskodik a szabályzatok módosításáról, végrehajtja azok 

rendelkezéseit.  

 

Koordinációs feladatai: 

a) Koordinálja az NFA alaprészek lekötöttségének, valamint a kötelezettségvállalásoknak a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályain lévő nyilvántartását. Felülvizsgálja az egyes 

támogatási eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások tartalmi és formai elemeit. 

b) Koordinálja az NFA leltározási tevékenységét, az IR-ben, illetve FPIR-ben nyilvántartott 

kötelezettségek, követelések zárásával, nyitásával kapcsolatos feladatokat. 

 

Funkcionális feladatai: 

a) Nyilvántartja az NFA-ból nyújtott kölcsönállományt; 

b) Iránymutatást ad a járási hivatalok, szervezeti egységek részére az NFA működtetésével 

kapcsolatos munkájukhoz. 

c) Vezeti a Foglalkoztatási Főosztály szervezeti egységei és a járási hivatalok által az NFA-

ból, illetve TÁMOP-os, GINOP-os projektek keretében nyújtott támogatásokhoz 

kapcsolódó visszakövetelő határozatokról a nyilvántartást. A befizetéseket a 

nyilvántartásba felvezeti, és havonta kimutatást küld a járási hivataloknak, osztályoknak, a 

hátralékos ügyfelekről. A behajthatatlan és méltányosságból elengedett követeléseket 

kivezeti a nyilvántartásokból, főkönyvi könyvelésből.  

d) Nyilvántartja az NFA bevételeit. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti.  

e) Határidőre elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó előírt költségvetési jelentéseket. 

f) Elkészíti az NFA negyedéves mérlegjelentéseit, éves beszámolóját a szakmai irányító 

szerv által meghatározott formában és az általa megadott határidőre, biztosítva azok 

tartalmi és számszaki helyességét, elkészíti a havi VIR adatszolgáltatást; 

g) Az NFA valamennyi általa kezelt alaprészével kapcsolatosan végzendő leltározási 

tevékenységet megszervezi, irányítja, végzi és ellenőrzi. 

h) Ellátja, illetve felügyeli az NFA-t érintő jogszabályban előírt kötelezettségvállalásokkal, 

pénzügyi ellenjegyzéssel, a kifizetések teljesítésigazolásával, érvényesítésével, 

utalványozásával kapcsolatos feladatokat és jogköröket. 



i) Elkészíti az Integrált Rendszerben startmunka mintaprojektekkel, a foglalkoztatás bővítő 

bértámogatással, a munkahelymegőrzés támogatásával kapcsolatos elszámolást, a 

szakmai teljesítésigazolást, az utalás előkészítését. Valamint az utalványrendeleteit, és 

gondoskodik a pénzügyi teljesítésről.  

j) A járási hivatalok és a foglalkoztatási főosztály osztályainak teljesítés igazolt, utalásra 

előkészített feladásai alapján gondoskodik az Integrált Rendszerben és a Foglalkoztatási 

Pénzügyi Információs Rendszerben kezelt támogatások, költségelszámolások 

utalványrendeleteinek elkészítéséről, valamint a pénzügyi teljesítésről a MÁK-on 

keresztül. 

k) Gondoskodik a járási hivatalok, illetve a szakmai osztályok által teljesítésigazolt, valamint 

közvetlenül az Alapkezelő osztályra érkező számlák pénzügyi rendezéséről; 

l) A járási hivatalok által az Integrált Rendszerben teljesítés-igazolt, utalásra előkészített 

álláskeresési ellátás, keresetpótló juttatás és vállalkozóvá válás támogatása tételeket 

összesíti, elvégzi a számfejtést, gondoskodik azok postán keresztül történő kifizetéséről, 

átutalásáról. Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal 

kapcsolatos ügyeket, kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak 

megszüntetését. Elkészíti a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges 

igazolásokat. Gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári 

utalásról.  

m) Elkészíti az NFA-hoz kapcsolódó pénzügyi utalási állományokat. 

n) Az NFA kezelője által kialakított számlarend alapján megszervezi, kontírozza és könyveli a 

gazdasági eseményeket a főkönyvi számlákra, vezeti az előírt analitikus nyilvántartásokat. 

Havonta egyezteti a főkönyvi könyvelést az analitikus nyilvántartásokkal. 

o) Összeállítja a szakmai osztályoktól és a járási hivataloktól kapott információk 

segítségével, illetve a kötelezettség nyilvántartás alapján az Alap havi pénzigénylését és 

negyedéves előirányzat-felhasználási tervét, biztosítja a zavartalan pénzellátást. 

p) Biztosítja a könyvvizsgáló, a felügyeleti szerv és belső ellenőrzés számára a gyors és 

pontos adatszolgáltatást. 

q) Részt vesz az NFA tervezési, értékelési feladatainak ellátásában. 

r) Részt vesz az FPIR rendszer működésének szakmai irányításában. 

s) Kapcsolatot tart a MÁK területi szervével, ellenőrzi az egységes rovatazonosító kódokat, 

elvégzi a kódhelyesbítéseket. 

t) Koordinálja és működteti az értékhatárt meghaladó, az NFA-ból nyújtott támogatások 

kötelezettségvállalásait megelőző költségvetési felügyelői engedélyeztetés folyamatát. 

u) Illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, 

ennek keretében ellenőrzi a Foglalkoztatási Főosztály által hozott határozatok, 

szerződések (megállapodások) teljesítését, a vállalt kötelezettségek betartását, kivizsgálja 

a bejelentéseket, ellenőrzi a létszámleépítések bejelentésére, munkáltatói igazolásokra, a 

magán-munkaközvetítésre és a munkaerő-kölcsönzést folytatók működésére vonatkozó 

előírások betartását, közreműködik a felügyeleti és szakmai irányító szervek által 



kezdeményezett vizsgálatokban, ellátja az egyéb hatósági ellenőrzési feladatokat. Ellátja 

a decentralizált NFA felhasználásának szakmai ellenőrzését. 

v) Végzi a NAV által a támogatásokból levont köztartozások egyeztetését a Foglalkoztatási 

Főosztállyal és a Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályaival.  

 

Egyéb feladata: 

a) Elkészíti a társadalombiztosítási-, és adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, 

adatszolgáltatásokat, bevallásokat és továbbítja azt az ügyfélkapun keresztül; 

b) Az NFA-val szembeni tartozásokról, kifizetett támogatásokról, ellátásról igazolásokat ad ki a 

kérelmezőknek; 

c) Uniós programokkal kapcsolatos feladatokat lát el. 

d) Végzi a központi hatáskörű támogatások kötendő szerződésinek pénzügyi szempontú 

véleményezését. 

e) Közreműködik a Foglalkoztatási főosztály rendezvényeinek szervezésében. 

f) Minőségirányítási rendszert működtet és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

g) Figyelemmel kíséri a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai minőségfejlesztő tevékenységét. 

h) Koordinálja az elégedettségi felméréseket. 

i) Ellátja a foglalkoztatási főosztály iratkezelésével összefüggő koordinációs feladatokat, 

közreműködik az iratok selejtezésében.  

j) Szervezi a kormánytisztviselők belső képzését. 

k) Szervezi és közreműködik az eszközleltározási feladatok ellátásában. 

l) Kapcsolatot tart és együttműködik a szállítókkal és a Kormányhivatal Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztályával. 

m) Koordinálja az intézmény üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a 

biztonságtechnikai felügyeletet ellátó és a takarítást végző szervezet képviselőivel. 

n) Szervezi és ellátja az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat. 

o) Gondoskodik a foglalkoztatási főosztály feladatkörének ellátásához szükséges 

adminisztrációs tevékenység ellátásáról, az ügyintézéshez, ügykezeléshez szükséges 

nyomtatványok, irodaszerek, technikai eszközök megrendeléséről és pótlásáról. 

p) Végzi a szakmai rendszerek (IR, FPIR, internet alapú programok) informatikai felügyeletét, 

programok futtatását, hibaelhárítás, hibabejelentések megfelelő fórumokra való továbbítását, 

leköveti a hibajavítást, minden az informatikai rendszereket érintő feladatok ellátását és a 

működésből fakadó hibák teljes körű elhárítását. 

q) Megyei informatikai feladatokat koordinálja, szervezi, segíti a lebonyolítást. 

r) Informatikai rendszerek jogosultságát kezeli, nyilvántartja, folyamatosan karbantartja. 

s) Végzi az IBSZ (Informatikai Biztonsági Szabályzat) oktatását, és gondoskodik betartatásáról. 

 


