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A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. 
(III. 31.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ) 31. § és 102. §-ai alapján a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) egységes ügyrendjét (a 
továbbiakban: ügyrend) az alábbiak szerint adom ki: 
 
 

I. Általános rendelkezések 
 
I.1.  Bevezető rendelkezések 
 
Az ügyrend valamennyi szervezeti egységre vonatkozó általános szabályokból, valamint az 
egyes önálló szervezeti egységekre (önálló főosztály és osztály jogállású szervezeti 
egységek, főosztályok és járási hivatalok) vonatkozó, különös rendelkezéseket tartalmazó 
mellékletekből áll.  
 
I.2. A kormányhivatal megnevezése, adatai, elérhetősége 
 
Megnevezés:   Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Székhely:   4024 Debrecen, Piac u. 54. 
Levelezési cím:   4002 Debrecen, Pf. 83. 
E-mail cím:    hivatal@hbmkh.hu 
Telefonszám:   (52) 504-100 
Honlap:   http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar 
 
A kormányhivatal további adatait a hatályos SZMSZ és Alapító Okirat tartalmazza. 
 
I.3. Az ügyrend hatálya 

 
Az ügyrend hatálya a kormányhivatal valamennyi szervezeti egységére és valamennyi 
kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, valamint munkavállalójára kiterjed. 
 
I.4. A kormányhivatal szervezeti egységei 
 
I.4.1. Kormánymegbízotti Kabinet 
I.4.2. Védelmi Bizottság Titkársága 
I.4.3. Belső Ellenőrzési Osztály 
I.4.4. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
 I.4.4.1. Fogyasztóvédelmi Osztály 
 I.4.4.2. Közlekedési Osztály 
 I.4.4.3. Útügyi Osztály 
 I.4.4.4. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
I.4.5. Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
 I.4.5.1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály 
 I.4.5.2. Járványügyi és Állatvédelmi Osztály 
 I.4.5.3. Növény- és Talajvédelmi Osztály 
 I.4.5.4. Vetőmag Felügyeleti Osztály 
I.4.6. Népegészségügyi Főosztály 
 I.4.6.1. Járványügyi Osztály 
 I.4.6.2. Közegészségügyi Osztály 
 I.4.6.3. Sugáregészségügyi Decentrum 
I.4.7. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
 I.4.7.1. Családtámogatási Osztály 
 I.4.7.2. Egészségbiztosítási Osztály 1. 
 I.4.7.3. Egészségbiztosítási Osztály 2. 
 I.4.7.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 
 I.4.7.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 
 I.4.7.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 
I.4.8. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
 I.4.8.1. Igazságügyi Osztály 
 I.4.8.2. Szociális és Gyámügyi Osztály 
I.4.9. Foglalkoztatási Főosztály 
 I.4.9.1. Közfoglalkoztatási Osztály 
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 I.4.9.2. Munkaerőpiaci Osztály 
 I.4.9.3. Alapkezelő Osztály 
 I.4.9.4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 
I.4.10. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
 I.4.10.1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 
 I.4.10.2. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 
 I.4.10.3. Környezetvédelmi Mérőközpont 
I.4.11. Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
 I.4.11.1. Erdészeti Osztály 
 I.4.11.2. Földművelésügyi Osztály 
I.4.12. Földhivatali Főosztály 
 I.4.12.1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 
 I.4.12.2. Földmérési és Földügyi Osztály 
I.4.13. Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
 I.4.13.1. Építésügyi Osztály 
 I.4.13.2. Oktatási és Hatósági Osztály 
 I.4.13.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály 
I.4.14. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
 I.4.14.1. Pénzügyi és Számviteli Osztály 
 I.4.14.2. Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 
 I.4.14.3. Informatikai Osztály 
 I.4.14.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 
I.4.15. Jogi és Koordinációs Főosztály 
 I.4.15.1. Humánpolitikai és Szervezési Osztály 
 I.4.15.2. Jogi és Perképviseleti Osztály 
 I.4.15.3. Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály 
 
I.4.16. Balmazújvárosi Járási Hivatal 

I.4.16.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály 
I.4.16.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály  
I.4.16.3. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.16.4. Népegészségügyi Osztály 

I.4.17. Berettyóújfalui Járási Hivatal 
I.4.17.1. Okmányirodai Osztály  
I.4.17.2. Hatósági Osztály 
I.4.17.3. Gyámügyi Osztály  
I.4.17.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
I.4.17.5. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.17.6. Földhivatali Osztály 
I.4.17.7. Népegészségügyi Osztály 

I.4.18. Debreceni Járási Hivatal 
I.4.18.1. Kormányablak Osztály  
I.4.18.2. Okmányirodai Osztály  
I.4.18.3. Hatósági Osztály 
I.4.18.4. Gyámügyi Osztály 
I.4.18.5. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
I.4.18.6. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
I.4.18.7. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.18.8. Földhivatali Osztály 1. 
I.4.18.9. Földhivatali Osztály 2. 

  I.4.18.10. Népegészségügyi Osztály 
I.4.19. Derecskei Járási Hivatal 

I.4.19.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály 
I.4.19.2. Hatósági Osztály 
I.4.19.3. Gyámügyi Osztály 
I.4.19.4. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

  I.4.19.5. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.20. Hajdúböszörményi Járási Hivatal 

I.4.20.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály 
I.4.20.2. Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály 
I.4.20.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
I.4.20.4. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.20.5. Földhivatali Osztály 
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I.4.20.6. Népegészségügyi Osztály   
I.4.21. Hajdúhadházi Járási Hivatal 

I.4.21.1. Okmányirodai Osztály 
I.4.21.2. Hatósági Osztály 
I.4.21.3. Gyámügyi Osztály 

  I.4.21.4. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.22. Hajdúnánási Járási Hivatal 

I.4.22.1. Okmányirodai Osztály  
I.4.22.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 
I.4.22.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

  I.4.22.4. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.23. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 

I.4.23.1. Okmányirodai Osztály 
I.4.23.2. Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály 
I.4.23.3. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.23.4. Földhivatali Osztály 
I.4.23.5. Népegészségügyi Osztály 

I.4.24. Nyíradonyi Járási Hivatal 
I.4.24.1. Kormányablak és Okmányirodai Osztály 
I.4.24.2. Hatósági Osztály 
I.4.24.3. Gyámügyi Osztály 

  I.4.24.4. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.25. Püspökladányi Járási Hivatal 

I.4.25.1. Okmányirodai Osztály  
I.4.25.2. Hatósági és Gyámügyi Osztály 
I.4.25.3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
I.4.25.4. Foglalkoztatási Osztály 
I.4.25.5. Földhivatali Osztály 

 
A továbbiakban szakmai főosztályok alatt a I.4.4.-I.4.13. pontban meghatározott 
főosztályokat, funkcionális főosztályok alatt a I.4.14.-I.4.15. pontban meghatározott 
főosztályokat kell érteni. 
 
Azok a szakmai főosztályok, melyek feladatellátásuk során az adott szakterületen szakmai 
irányítást gyakorolnak a járási hivatalok felett, illetve a járási hivatalok által hozott egyes 
elsőfokú döntéseket másodfokon bírálják el, egyaránt koordinációs feladatkört gyakorolnak a 
járási hivatalok szakmai tevékenységét illetően. Koordinációs feladatkört gyakorló 
főosztálynak minősül a I.4.5., I.4.6., I.4.8., I.4.9., I.4.12. és I.4.13. pontban meghatározott 
főosztály. 
 
Önálló szervezeti egységek a I.4.1.-I.4.3. pontban meghatározott önálló főosztály és osztály 
jogállású szervezeti egységek, valamint a főosztályok és a járási hivatalok. 
 
Nem önálló szervezeti egységek a főosztályok osztályai és a járási hivatalok osztályai. 
 
 
I.5.  A szervezeti egységek kormányhivatalon belüli és kívüli kapcsolattartásának 

módja és szabályai  

 

I.5.1. Belső kapcsolattartás: 
 
I.5.1.1. A kormányhivatal valamennyi (önálló és nem önálló) szervezeti egysége a 
jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben (különösen az SZMSZ-ben), 
továbbá a szakmai irányító miniszter, a kormányhivatal irányítója, a kormánymegbízott vagy 
általa delegált jogkörben eljáró személy által meghatározott közös feladatokban kötelesek 
együttműködni, továbbá a feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét 
is érintő ügyekben egymással egyeztetve eljárni.  
 
I.5.1.2. Az önálló szervezeti egységek vezetői közvetlen kapcsolatot tartanak egymással, a 
kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval, továbbá a funkcionális főosztályok 
vezetőivel és a funkcionális főosztályok vezetői által kapcsolattartásra felhatalmazott 
munkatársakkal. 
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I.5.1.3. A koordinációs feladatkört gyakorló főosztályok és a járási hivatalok közötti napi 
kommunikáció a feladatok egységes szempontok szerinti megvalósítása érdekében a 
következők szerint történik: 

a) szakmai kérdésekben a kommunikáció közvetlenül (elsősorban elektronikus úton 
írásban, illetve utólag, az e) pontban meghatározottak szerint dokumentált 
formában, szóban) kizárólag a koordinációs feladatkört gyakorló főosztályok által 
kijelölt szakmai referens és a járási hivatalok érintett osztályvezetői között történhet 
(referens kijelölése különösen a főosztályok osztályvezetői és koordinátor 
munkakörű kormánytisztviselői közül javasolt); 

b) a koordinációs feladatkört gyakorló főosztályok ügygazdaként teljesítik a rájuk 
szignált, a járási hivatalok (rész)adatainak ellenőrzését, összegzését és 
feldolgozását is igénylő adatszolgáltatásokat, ennek érdekében a szükséges 
adatokat a járási hivataloktól a járási hivatalvezető útján, vagy a járási hivatalvezető 
egyidejű tájékoztatása mellett megkérik, ellenőrzik, szükség esetén az esetleges 
hibák javítása és hiányosságok pótlása céljából visszaküldik a járási hivatal részére; 

c) amennyiben a koordinációs feladatkört gyakorló főosztály és a járási hivatal – ide 
nem értve a szakkérdéssel kapcsolatos eljárást, melyre eltérő szabályok 
vonatkoznak az SZMSZ-ben és jelen ügyrendben meghatározottak szerint – formális 
megkereséssel élnek egymás felé (ideértve különösen az adattovábbításokat, 
adatkéréseket, adatszolgáltatásokat, a főosztályok általi szakmai konzultációkra 
történő meghívásokat), azt minden alkalommal a járási hivatal vezetője és a 
főosztályvezető útján teszik; 

d) az adott szakterületen, több járási hivatalt is érintő kérdésben szakmai állásfoglalás, 
jogértelmezés vagy eljárásrend a kormánymegbízott jóváhagyását követően adható 
ki; 

e) a koordinációs feladatkört gyakorló főosztályok osztályvezetői és a járási hivatalok 
osztályvezetői rendszeresen beszámolnak a főosztályvezetőnek és a járási 
hivatalvezetőnek az adott időszak közös szakmai munkájáról, mely beszámoló a 
főosztályvezetői értekezlet, illetve a járási hivatalvezetői értekezlet emlékeztetőjének 
részét képezi.  

 
I.5.1.4. Az I.5.1.3. pontban foglaltak nem befolyásolják a főosztályvezetők és a járási 
hivatalvezetők feladatellátással kapcsolatos felelősségét. 
 
 
I.5.2. Külső kapcsolattartás: 
 
I.5.2.1. A Miniszterelnökség és a szakmai irányító miniszter a szakmai feladatellátással és 
szakmai irányítással kapcsolatos feladatait a kormánymegbízott útján látja el. 
 
I.5.2.2. A kormányhivatal funkcionális feladatainak ellátása a funkcionális főosztályok útján 
történik. 
 
I.5.2.3. A főosztályok vezetői és a járási hivatalvezetők a fentiek kivételével – különösen a 
szakmai irányító miniszter által közvetlenül kért adatszolgáltatások teljesítése, szakmai 
kérdések egyeztetése, pályázati kötelezettségek teljesítése, valamint egyes szakrendszerek 
működtetése, illetve egyes funkcionális (pl.: alapkezeléssel kapcsolatos) feladatok ellátása 
céljából – kapcsolatot tartanak a szakmai irányító miniszter munkaszervezetével, vagy az 
általa kijelölt más szervvel vagy személlyel.  
 
I.5.2.4. A főosztályok és a járási hivatalok kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és 
munkavállalói az egyes feladatok megoldása során, konkrét kérdésekkel összefüggésben a 
kapcsolattartás dokumentumainak kiadmányozására jogosult személy felhatalmazása 
alapján kapcsolatot tartanak a megfelelő szintű hatóságokkal, önkormányzatokkal, partner- 
és társszervekkel, szervezetekkel. 

 
I.5.2.5. A kormányhivatal által kötött együttműködési megállapodás esetén, a 
megállapodásban érintett szervezeti egységek az ott rögzített módon és mértékben 
kötelesek részt venni az adott együttműködési területen végzett tevékenységben. 
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I.6.  A munkavégzés és a feladatok megoszlásának általános szabályai  

 
I.6.1. Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben valamennyi, jelen ügyrend hatálya alá 
tartozó szervezeti egység, kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő és munkavállaló 
feladatellátása során a kormányhivatal működését meghatározó hatályos jogszabályokban, 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint a kormányhivatal hatályos 
szabályzataiban és eljárásrendjeiben foglaltak szerint köteles eljárni. 
 
I.6.2. Az egyes feladatok önálló szervezeti egységek közötti megoszlását – a hatályos 
jogszabályi rendelkezéseken túl – különösen az SZMSZ, valamint a kormányhivatal 
irányítója által kiadott állásfoglalások és utasítások tartalmazzák. A feladatok (ügyiratok) 
szignálása ennek megfelelően történik az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok, a fővárosi- 
és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzata, valamint a kormányhivatal 
Egyedi Iratkezelési Szabályzata szerint. 
 
I.6.3. A több szervezeti egységet érintő feladatok ellátását az a szervezeti egység 
koordinálja, akire a feladat szignálásra került (ügygazda). Az ügygazda szervezeti egység 
vezetője jogosult és köteles a feladat teljesítéséhez szükséges információkat a többi érintett 
szervezeti egység vezetője útján bekérni és a feladat elvégzéséről határidőben 
gondoskodni.  
A több szervezeti egységet érintő feladatok ellátáshoz szükséges, a kormányhivatalon kívüli 
szerv vagy személy részére címzett kiadmányokat minden esetben a kormánymegbízott 
nevében és megbízásából kell elkészíteni. 
 
I.6.4. Adatszolgáltatások kormányhivatalon kívüli szerv (szakmai irányító) részére történő 
teljesítése esetén – tekintet nélkül arra, hogy több szervezeti egységet érint-e, avagy sem – 
a szervezeti egység a teljesített adatszolgáltatást utólag minden esetben megküldi a Jogi és 
Koordinációs Főosztály részére. 
 
I.6.5. Az egyes munkafolyamatok leírását – szervezeti egységenként – jelen ügyrend 1-25. 
számú mellékletei tartalmazzák. 
 

 

I.7. A szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatáskörei 

 
I.7.1. A kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői az SZMSZ 12. §-ában 
meghatározottak szerint végzik feladataikat, így különösen: 

a) vezetik és ellenőrzik a szervezeti egység munkáját, ennek keretében szervezik és 
ellenőrzik a feladatok végrehajtását, biztosítják az ügyintézés szakszerűségét, a 
szakmai követelmények érvényesülését, továbbá felelősek a szervezeti egység 
feladatainak ellátásáért; 

b) döntenek a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben; 
c) ellátják az SZMSZ-ben, jelen ügyrendben, a kormányhivatal hatályos 

szabályzataiban, valamint munkaköri leírásukban meghatározott feladataikat, 
gyakorolják hatásköreiket a kiadmányozási szabályzatban foglaltak szerint; 

d) ellátják a munkáltatói jogok gyakorlásáról szóló szabályzat szerinti feladataikat; 
e) kezdeményezik a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához 

szükséges intézkedések megtételét. 
 
I.7.2. Az egyes szervezetei egységek vezetőire vonatkozó rendelkezéseket az ügyrend 1-25. 
számú mellékletei tartalmazzák. 
 
 
I.8. A helyettesítés rendje 
 
A helyettesítés rendjére vonatkozó általános és különös szabályokat – az SZMSZ 6. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a helyettesítés rendjéről szóló, 
kormánymegbízott által kiadott normatív utasítás határozza meg. 
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I.9. A szakkérdések vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályok  
 
I.9.1. Szakkérdésben történő eljárás esetén a munkavégzésre vonatkozó szabályok: 

a) A kormányhivatal szakmai főosztályai és járási hivatalai közötti (ideértve azokat az 
eseteket is, amikor főosztály keres meg főosztályt, járási hivatal járási hivatalt, 
főosztály járási hivatalt, illetőleg járási hivatal főosztályt), valamint a 
kormányhivatalok egymás közötti megkeresései esetén a vizsgálatot végző 
kormánytisztviselő a megkereső szervezeti egység vagy kormányhivatal vezetőjének 
utasításai alapján, – tekintettel a munkáltatói jogkör gyakorlójának változására – 
kirendelés keretében vizsgálja a szakkérdést. A kirendelést követően kirendelés 
helye szerinti szervezeti egységnek a megkereső, kirendelő szervezeti egységnek a 
megkeresett szervezeti egységet kell tekinteni. 

b) A kormányhivatalok egymás közötti megkeresése esetén a vizsgálatot végző 
kormánytisztviselő a kirendelés helye szerinti kormányhivatal megkeresésre jogosult 
vezetőjének utasításai alapján, a I.9.3. pontban meghatározott megállapodások 
keretei között vizsgálja a szakkérdést. 

c) A kirendeléssel kapcsolatos iratmintákat – ide nem értve a I.9.3. pontban 
meghatározott megállapodások által meghatározott iratmintákat – a Jogi és 
Koordinációs Főosztály készíti elő és aktualizálja. 

 
I.9.2. A kormányhivatal szakmai főosztályai és járási hivatalai közötti (ideértve azokat az 
eseteket is, amikor főosztály keres meg főosztályt, járási hivatal járási hivatalt, főosztály 
járási hivatalt, illetőleg járási hivatal főosztályt), szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 
megkeresések esetén követendő eljárásrend (közös szabályok): 

a) a megkeresés tárgyában fel kell tüntetni a „megkeresés szakkérdés vizsgálata 
tárgyában” megjelölést, valamint a szakkérdés vizsgálatára jogosult és köteles 
szakmai főosztály osztályának, illetve a járási hivatal osztályának megnevezését és 
elérhetőségeit; 

b) a megkeresés kiadmányozására a kiadmányozási szabályzatban meghatározott 
kormánytisztviselő jogosult; 

c) a megkeresést és annak mellékleteit (különösen a szakkérdés megítéléséhez 
szükséges, rendelkezésre álló adatokat, dokumentumokat, a szakkérdés 
vizsgálatával kapcsolatos esetleges, jogszabály által meghatározott eljárási költség 
megfizetését igazoló bizonylat másolatát, illetve a kirendeléssel összefüggő iratokat) 
közvetlenül a szakkérdés vizsgálatára jogosult és köteles szakmai főosztály, 
valamint a járási hivatal vezetője részére kell megküldeni; 

d) a kormányhivatal iratkezelésére vonatkozó jogszabályokban, normatív 
utasításokban és szabályzatokban meghatározott szignálási rendnek megfelelően 
történik a szükséges szakmai ismeretekkel rendelkező ügyintéző kijelölése; 

e) az ügyintéző – kirendelés helye szerinti szervezeti egység részére történő – 
kirendeléséről a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik, a j) pontban 
meghatározott eset kivételével; 

f) a szakkérdés vizsgálatának koordinációjáért a szakkérdés vizsgálatára jogosult és 
köteles osztály vezetője felelős, aki rövid úton, közvetlenül értesíti a kirendelés helye 
szerinti szervezeti egység (főosztály, járási hivatal) vezetőjét – illetve a 
főosztályvezető, valamint a járási hivatal vezetőjének felhatalmazása alapján a 
kirendelés helye szerinti szervezeti egység más kormánytisztviselőjét – a kirendelt 
ügyintéző elérhetőségeiről; 

g) a megkeresésnek és a csatolt mellékleteknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 
kirendelt ügyintéző a szakkérdés vizsgálatát önállóan, további utasítások nélkül 
elvégezze; 

h) amennyiben szükséges, a kirendelt ügyintéző közvetlenül a kirendelés helye szerinti 
főosztály vagy járási hivatal vezetőjének – illetve a főosztályvezető, valamint a járási 
hivatal vezetőjének felhatalmazása alapján a kirendelés helye szerinti szervezeti 
egység más kormánytisztviselőjének – írásbeli vagy szóbeli utasításai alapján jár el; 

i) a kirendelő szervezeti egység a szakkérdés vizsgálatára alapozott, az irányadó 
jogszabályok megjelölését és indokolást tartalmazó véleményt a kirendelt ügyintéző 
által készített feljegyzés formájában elektronikus úton küldi meg a kirendelés helye 
szerinti szervezeti egység részére, illetve ezzel egyidejűleg gondoskodik a nem 
digitalizált formában megküldött dokumentumok visszajuttatásáról; 

j) amennyiben a szakkérdéssel kapcsolatos megkeresés nyilvánvalóan nem a 
feladatában érintett szervezeti egységhez érkezett, vagy a szakkérdés vizsgálatára 
az illetékesség nem áll fenn, a megkeresett szervezeti egység vezetője 
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haladéktalanul, közvetlenül értesíti a megkereső szervezeti egység vezetőjét az 
ügyintéző által készített és a szervezeti egység vezetője által jóváhagyott, az 
irányadó jogszabályok megjelölését és indokolást tartalmazó elektronikus úton 
továbbított hivatalos levél formájában. 

 
I.9.2.1. Amennyiben a járási hivatal szakkérdés vizsgálata iránt keresi meg a szakmai 
főosztályt, úgy az I.9.2. pontban foglaltak irányadók azzal, hogy a megkeresést a 
kormánymegbízott – mint az SZMSZ 25. §-a alapján a szakkérdés vizsgálatára utasítást adó 
vezető – részére szükséges címezni (és az I.9.2. c) pontjában foglaltak szerint megküldeni), 
melyben egyebek mellett kérelmezni kell, hogy a kormánymegbízott jelölje ki az eljárni 
jogosult szervezeti egységet.  
 
I.9.2.2. Amennyiben a szakmai főosztály szakkérdés vizsgálata iránt keresi meg a járási 
hivatalt, úgy a I.9.2. pontban foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy a megkeresést a 
járási hivatal vezetőjének szükséges címezni és – az I.9.2. c) pontjában foglaltak szerint – 
megküldeni. 
 
I.9.2.3. A kormányhivatal szakmai főosztályai közötti, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 
megkeresések esetén a I.9.2. pontban foglaltak megfelelően irányadók azzal, hogy a 
megkeresést a főosztály vezetőjének szükséges címezni és – az I.9.2. c) pontjában foglaltak 
szerint – megküldeni. 
 
I.9.2.4. A kormányhivatal járási hivatalai közötti, szakkérdés vizsgálatára vonatkozó 
megkeresések esetén – az SZMSZ 25. §-ára is figyelemmel – a I.9.2. pontban foglaltak 
megfelelően irányadók azzal, hogy a megkeresést a járási hivatalvezetőnek szükséges 
címezni és – az I.9.2. c) pontjában foglaltak szerint – megküldeni. 
 
I.9.3. A szakkérdéssel összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges 
kormányhivatalok közötti kirendelésre vonatkozó szabályokat az SZMSZ 24. §-a 
tartalmazza, az együttműködés további részletszabályait valamennyi kormányhivatal keret-
megállapodásban, valamint egyes kormányhivatalok közötti, kétoldalú megállapodás 
keretében állapítja meg. 
 
I.9.4. Mind a megkereső, mind a megkeresett szervezeti egység, illetve kormányhivatal 
annak figyelembevételével köteles eljárni, hogy a szakkérdés vizsgálata és elbírálása nem 
járhat az érintett hatósági eljárás elhúzódásával, az eljárási cselekmények késedelmével, 
illetve az ügyintézési határidő túllépésével – az ügyintézési határidő betartásáért együttesen 
felelősek. 
 
I.9.5. A szakkérdés vizsgálatát végző kormánytisztviselő köteles haladéktalanul 
megvizsgálni a dokumentációt és késedelem nélkül tájékoztatni a kirendelés helye szerinti 
szervezeti egység, illetve kormányhivatal vezetőjét, amennyiben a szakkérdés vizsgálata 
során a vélemény kialakításához hiánypótlási felhívás kiadására van szükség. Erre a 
megkereső, vagy a kirendelés helye szerinti szervezeti egység, illetve kormányhivatal már a 
megkeresésben köteles felhívni a figyelmet, amennyiben indokoltnak tartja, úgy határidő 
tűzésével, mely határidő az eljárás határidejébe beszámít. 
A fentiek esetén a szakkérdés vizsgálatát végző kormánytisztviselő előkészíti a hiánypótlási 
felhívás szövegét, melyet kiadmányozásra haladéktalanul megküld a megkereső, vagy a 
kirendelés helye szerinti szervezeti egység, illetve kormányhivatal részére.  
 
I.9.6. Ha a szakkérdéssel összefüggésben a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek, 
akkor – a hiánypótlás I.9.7. pontban foglalt esetét ide nem értve – a tényállást a 
megkeresett, illetve kirendelő szervezeti egység köteles tisztázni a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) vonatkozó szabályai alapján.  
A szakkérdés megválaszolására ebben az esetben is a megkereső szerv által megállapított 
határidő az irányadó, kivéve, ha a tényállás tisztázásához szükséges eljárási cselekmény az 
ügyintézési határidőbe a Ket. alapján nem számít be. 
 
I.9.7. A szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos költség jogszabályi rendelkezés alapján egyéb 
eljárási költségnek minősül, melyet az ügyfél előlegez.  
Amennyiben jogszabály meghatároz szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos költséget az 
adott ügytípusra vonatkozóan, úgy annak előlegezésével és meg nem fizetésével 
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kapcsolatban a Ket. irányadó szabályait kell alkalmazni [155. §; 31. § (1) bekezdés h) pont]. 
Az eljárás megszüntetése esetén nem kerülhet sor szakkérdés vizsgálata tárgyában történő 
megkeresésre sem, ezért szükséges az I.9.2. c) pontja alapján az eljárási költség 
megfizetését igazoló bizonylat másolatát közvetlenül megküldeni a szakkérdés vizsgálatára 
jogosult és köteles szervezeti egység, illetve kormányhivatal részére. 
 
 
I.10. Értekezletek rendje 
 
I.10.1. Az SZMSZ 13. §-ában foglaltakra – különös tekintettel a 13. § (4) bekezdésére – 
figyelemmel a kormányhivatalban az SZMSZ-ben meghatározott tájékoztatási és döntés-
előkészítő fórumokon túl: 

a) a kormányhivatal főosztályai a járási hivatalvezetői értekezletre vonatkozó szabályok 
szerint főosztályvezetői értekezletet tartanak, melynek vezetője a főosztályvezető; 

b) a kormányhivatal koordinációs feladatkört gyakorló főosztályai szükség szerint, de 
legalább negyedévenként munkaértekezletet tartanak, melyen a koordinált 
szakterületet ellátó szakmai főosztály vezetője, az érintett járási hivatalok vezetői, 
illetve a járási hivatalok nem önálló szervezeti egységének vezetői és az általa 
kijelölt munkatársak vesznek részt az egységes szakmai feladatellátás, valamint a 
munkatervi feladatok összehangolt végzése céljából; 

 
I.10.2. Az SZMSZ 13. § (3) bekezdése alapján a 10.1. pontban foglalt értekezleten 
elhangzottakról, az ott meghatározott feladatokról, iránymutatásokról és tájékoztatásokról 
emlékeztető készül, melyet az értekezlet vezetője hagy jóvá, melynek egy példányát akkor is 
meg kell küldeni a kormánymegbízott részére, ha a kormánymegbízott az értekezleten nem 
vett részt. 
 
 
I.11.  A panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel, valamint a kormányhivatalhoz 
érkező egyéb beadványokkal kapcsolatos eljárásrend 
 
I.11.1. A beadványok egyes típusai: 

a) A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére 
irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – 
eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat (A panaszok és a közérdekű 
bejelentések elbírálása során a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 
2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: panasztörvény) alapján). 

b) A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, melynek orvoslása 
vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A 
közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat (a panasztörvény alapján). 

c) A bejelentés olyan kérelem, amely a szervezet működésével összefüggő 
visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra, 
valamint ezek kivizsgálásának kezdeményezésére irányul (az államigazgatási 
szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának 
rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. 
§ (2) bekezdése alapján). 

d) Az egyéb beadvány olyan, a kormányhivatalhoz érkező kérelem, amely tartalma 
alapján nem közigazgatási hatósági üggyel kapcsolatos, valamint nem tartozik a 
panasztörvény hatálya alá sem. 

 
I.11.2. Beadvánnyal, kéréssel, észrevétellel bárki fordulhat a kormányhivatalhoz, mely 
előterjeszthető szóban, benyújtható írásban, valamint elektronikus úton is. 
A bejelentő által szóban előadottakat írásba kell foglalni, melyet számára 
másodpéldányban át kell adni. Amennyiben a szóbeli közlés telefonon keresztül történik, 
az elhangzottakat az eljáró ügyintéző hivatalos feljegyzés formájában rögzíti. 
 
I.11.3. A beadvány áttételének esetei: 
Mind a Ket., mind a panasztörvény alapján vizsgálni szükséges, hogy a beadványt vagy 
szóbeli előterjesztést az annak elbírálására, vizsgálatára jogosult, azaz hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező szervnél tették-e meg. Amennyiben nem, úgy annak áttételéről 
minden esetben gondoskodni kell, melyről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni szükséges, 
függetlenül attól, hogy mely módon kerül sor az áttételre.  
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Ha az áttétel a kormányhivatal valamely szervezeti egységéhez történik, az ügy állásáról, 
kimeneteléről a szervezeti egységtől tájékoztatás kérhető. 
 
I.11.3.1. Áttétel hatósági ügyekben, a Ket. alapján: 
Amennyiben a kormányhivatal bármely szervezeti egységéhez beérkezett beadvány vagy 
szóbeli előterjesztés tartalmát tekintve közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezésére 
irányul, vagy folyamatban lévő hatósági eljáráshoz kapcsolódik és az adott szervezeti 
egység nem jogosult eljárni, akkor azt a Ket. alapján 8 napon belül végzés formájában át 
kell tenni az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez.  
 
I.11.3.2. Áttétel a panasztörvény alapján: 
Amennyiben a kormányhivatal bármely szervezeti egységéhez beérkezett beadvány vagy 
szóbeli előterjesztés nem az I.11.3.1. pontban foglaltak szerinti közigazgatási hatósági 
üggyel kapcsolatos, és az adott szervezeti egység nem jogosult eljárni, de a 
panasztörvény alapján panasznak vagy közérdekű bejelentésnek minősül, akkor a 
panasztörvényben foglaltak szerint kell eljárni és azt az eljárásra jogosulthoz – a 
panasztörvényre vonatkozó rendelkezések feltüntetésével – levél formájában és nem 
végzéssel szükséges áttenni. 

 
I.11.3.3. A kormányhivatalhoz érkező egyéb (sem a Ket., sem a panasztörvény hatálya alá 
nem tartozó) beadványok és szóbeli előterjesztések esetén az áttétel az eljárásra jogosult 
szervhez levél formájában történik. 
 
I.11.3.4. Kormányhivatalon belül (főosztályok és járási hivatalok között, vagy főosztályok és 
járási hivatalok egymás között) a beadvány átadása az egységes kormányzati 
ügyiratkezelő rendszer által biztosított módon, elektronikusan, vagy papír alapon az 
iratkezelés szabályai szerint történik. 
 
I.11.4. A panasszal, valamint a közérdekű bejelentéssel kapcsolatos eljárás (panasztörvény 
alapján): 
 
I.11.4.1. A beadványt 30 napon belül kell elbírálni. Ha az eljárás előreláthatólag 30 napnál 
hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt haladéktalanul, de legkésőbb a 30 napos határidő 
lejártát megelőzően tájékoztatni kell az elintézés várható időpontjának és az eljárás 
meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével. Amennyiben az eljárás több szervezeti 
egységet is érint, a I.6.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
I.11.4.2. Az írásban, vagy elektronikus úton előterjesztett panasz vagy közérdekű bejelentés 
elbírálásának eredményéről, a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok 
megjelölésével – a bejelentőt főszabály szerint írásban kell értesíteni (válasz). Az írásbeli 
értesítés akkor mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés előterjesztése szóban 
történt, és az elintézéséről a jelenlévő panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban 
tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
I.11.5. A panasszal és a közérdekű bejelentéssel kapcsolatos eljárásnak a kormányhivatal 
valamennyi szervezeti egysége által alkalmazandó alapelvei a következők: 

a) ha a bejelentő elérhetősége (postacíme, vagy elektronikus levelezési címe) 
rendelkezésre áll, a válasz főszabály szerint nem mellőzhető; 

b) minden, a kormányhivatalhoz érkezett beadványt ki kell vizsgálni, amennyiben az 
ehhez szükséges adatok rendelkezésre állnak, illetve a bejelentőtől 
megszerezhetők; 

c) a bejelentő részére szóló írásbeli tájékoztatót (választ) a hatóság és az ügyfél közötti 
partnerségen alapuló bizalmi viszonyt előtérbe helyezve, a vonatkozó és hatályos 
jogszabályok szerint, empatikus módon és közérthető nyelvezettel kell elkészíteni, 
reagálva valamennyi felvetésére; 

d) a bejelentőt – a rosszhiszemű bejelentő kivételével – nem érheti hátrány a panasz, 
illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt; 

e) a panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai csak a panasz vagy a 
közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel 
rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján 
jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő 
egyértelműen hozzájárult; 
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f) a korábbival azonos tartalmú és ugyanazon bejelentő újbóli beadványának a 
kormányhivatalhoz történő beérkezése esetén a kormányhivatal a bejelentőt minden 
esetben tájékoztatja a korábbi, azonos tartalmú eljárása eredményeként tett 
intézkedésekre történő hivatkozás mellett az őt érintő, az eljárás során alkalmazott 
jogokról, valamint kötelezettségekről; 

g) a kormányhivatal bármely szervezeti egységének eljárása (a vizsgálat és a válasz 
is) abban az esetben mellőzhető, ha a beadvány címzettjeként több érintett szerv, 
vagy hatóság került megadásra és a beadvány tartalma alapján kétséget kizáróan 
megállapítható az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szerv, amely nem a 
kormányhivatal, valamint az is megállapítható, hogy a beadvány az illetékességgel 
és hatáskörrel rendelkező címzett részére is megküldésre került (különösen e-
mailen érkezett beadványok esetén); 

h) a panaszos vagy a közérdekű bejelentő részére a választ minden esetben a 
kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető nevében és megbízásából kell 
kiadmányozni; 

 
I.11.6. Eljárás azonosíthatatlan személy beadványa esetén: 

a) a kormányhivatal a rendelkezésre álló adatok alapján az ügy körülményeit 
mérlegelve gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről, eljárások 
megindításáról; 

b) azonosíthatatlannak csak abban az esetben tekinthető a bejelentő, ha a 
beadványában vagy szóbeli előterjesztésében foglaltak a kilétének, vagy valamely 
(személyes) adatának ismerete nélkül nem vizsgálhatóak; 

c) amennyiben a bejelentő bármely elérhetősége rendelkezésre áll, úgy tájékoztatni 
kell arról, hogy a beadványa jelen formában nem vizsgálható, biztosítva annak 
lehetőségét, hogy az ehhez szükséges adatokat (név, cím, stb.) utólag megadja; 

d) amennyiben a bejelentő kiléte nem, vagy nem teljes bizonyossággal állapítható meg, 
azonban a beadványának vizsgálatához ez nem feltétlenül szükséges, úgy a 
beadvány érdemi vizsgálata nem mellőzhető (a bejelentő elérhetősége ismeretében 
a válasz sem). 

 
I.11.7. A panasz, közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzésének jogszabályi esetei: 
A panasztörvény hatálya alá tartozó beadványok vizsgálata a jogszabály alapján mellőzhető, 
ha: 

a) az a korábbival azonos tartalmú és ugyanazon bejelentő tette ismételten (ebben az 
esetben a vizsgálat mellőzése mellett a bejelentőt levél formájában kell tájékoztatni, 
valamint a beadványhoz kapcsolódóan – az előzmények és a döntés indokainak 
részletes kifejtésével – feljegyzést kell készíteni); 

b) azonosíthatatlan személy tette a bejelentést (ebben az esetben az a) pontban 
foglaltak szerint feljegyzést kell készíteni); 

c) a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől 
számított 6 hónap után terjesztette elő a panaszát: 

aa) amennyiben a tudomásszerzéstől számított egy év még nem telt el, úgy a 
vizsgálat kizárólag a beadványban foglaltak jelen eljárásrendben 
megfogalmazottak szerinti gondos mérlegelését követően, minden 
körülmény és rendelkezésre álló információ ismeretében mellőzhető; 

ab) a vizsgálat mellőzése esetén a bejelentőt levél formájában kell tájékoztatni, 
valamint a beadványhoz kapcsolódóan (az a) pontban foglaltaknak 
megfelelő) teljes körű feljegyzést kell készíteni; 

ac) a tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett bejelentést érdemi 
vizsgálat – és mérlegelés – nélkül, tájékoztató levél formájában el kell 
utasítani, valamint a beadványhoz kapcsolódóan (az a) pontban foglaltaknak 
megfelelő) teljes körű feljegyzést kell készíteni; 

ad) az elutasító és a tájékoztató levelekből az elutasítás/mellőzés okának a 
jogszabályhely pontos megjelölése mellett világosan ki kell tűnnie; 

ae) a vizsgálat mellőzése esetén is gondoskodni kell a jogszerű, illetőleg a 
közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, a szükséges intézkedések 
megtételéről, a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, az okozott sérelem 
orvoslásáról, a felelősségre vonás kezdeményezéséről, valamint – 
esetlegesen – szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről.   

 
I.11.8.  Intézkedések megalapozott beadvány alapján: 
Amennyiben a panasz vagy a közérdekű bejelentés alaposnak bizonyul, gondoskodni kell: 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 1. számú melléklete 

 

 A KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET ÜGYRENDJE  

(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Kabinet, illetve Ügyrend) 

 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

 Az Ügyrend hatálya a Kabinet valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, 

munkavállalójára terjed ki. 

 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

a) megnevezése:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet  

b) székhelye:  4024 Debrecen, Piac u. 54.  

c) levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

telefonszám: +36-52/504-102 

fax:  +36-52/504-105 

e-mail cím: kabinet@hbmkh.hu 

 

I.3. Illetékesség, jogállás 

 

A Kabinet Hajdú-Bihar megyére kiterjedő illetékességgel látja el feladatait.  

A fővárosi és megyei kormányhivatalok működéséről szóló 7/2015. (III.31.) MvM utasítás (a 
továbbiakban: SZMSZ) 2. § (7) bekezdésének a) pontja értelmében a Kabinet a kormányhivatal önálló 
főosztály jogállású szervezeti egysége. 
 

 

II. FEJEZET 

A KABINET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A Kabinet vezetése: 

A Kormánymegbízotti Kabinet élén a kabinetvezető áll. 
A kabinetvezető látja el a Kormánymegbízotti Kabinet vezetését. 
 

 

 



2 
 

III. FEJEZET 

A KABINET ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 

III. 1. A Kabinet általános feladatai: 

Ellátja az SZMSZ-ben és az ügyrendjében meghatározott feladatokat, valamint a szervezeti egység 

vezetőjének tevékenységét irányító vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő által meghatározott 

egyéb feladatokat. 

 

III. 2. A Kabinet egyes feladatai feladattípusonként 

 

III. 2. 1.  A Kabinet kodifikációs feladatai tekintetében 

 jóváhagyja – a Jogi és Koordinációs Főosztály által előkészített – az SZMSZ 30. § (2) 

bekezdésében meghatározott, a sajtó tájékoztatásával kapcsolatos eljárás részletes 

szabályait rögzítő külön normatív utasítást. 

 

III. 2. 2. A Kabinet koordinációs feladatai tekintetében 

 az SZMSZ 32. §-ban foglaltak alapján: 

 közreműködik a kormánymegbízott feladatainak ellátásában; 

 segíti a kormánymegbízott munkáját; 

 kontrolling tevékenységet folytat, melynek keretében a kormánymegbízott által 

meghatározott módon figyelemmel kíséri és ellenőrzi a kormányhivatal 

gazdálkodását, a kormánymegbízott gazdasági, pénzügyi döntéseinek végrehajtását; 

 kormánymegbízotti titkárságot működtet; 

 elősegíti a kormánymegbízotti kommunikáció napi működését; 

 

III. 2. 3. A Kabinet funkcionális feladatai tekintetében 

 a HBB/07/00115-22/2015. számú Közzétételi szabályzat 15. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően jóváhagyja a közzétételre megküldött adatoknak a kormányhivatal honlapján való 

közzétételét; 

 a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal egyedi iratkezelési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) 

HBMKH Kormánymegbízotti utasítás 7. § (2) bekezdése alapján kezeli a központi – 

hivatal@hbmkh.hu – e-mail címre elektronikus úton beérkezett küldeményeket, különösen: 

 elvégzi azok nyomtatását; 

 elvégzi azok elektronikus úton történő továbbítását a szignalas@hbmkh.hu e-mail 

címre érkeztetés céljából; 

 a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal egyedi iratkezelési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) 

HBMKH Kormánymegbízotti utasítás 8. § (3) bekezdése alapján elvégzi a beérkezett 

küldemények bontását a Jogi és Koordinációs Főosztály érkeztetésre kijelölt helyiségében; 

 gondoskodik a jogszabályban meghatározott személyek vonatkozásában a nemzetbiztonsági 

ellenőrzéssel összefüggő feladatok elvégzéséről; 

mailto:hivatal@hbmkh.hu
mailto:szignalas@hbmkh.hu
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 esélyegyenlőségi tervet készít, vizsgálja annak teljesülését, elvégzi annak felülvizsgálatát, 

erre vonatkozóan beszámolót készít, véleményezi a foglalkoztatott által benyújtott panaszt és 

továbbítja a munkáltató felé, valamint tájékoztatást nyújt a panasz eldöntésével kapcsolatban; 

 közreműködik az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az 

érdekérvényesítő fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet szerint a 

kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, 

az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló 

integritás jelentés, valamint a feladat ellátásával összefüggő valamennyi irat elkészítésében; 

 ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény alapján meghatározott, a belső adatvédelmi felelősre vonatkozó feladatokat. 

 

A Kabinet köteles a tudomására jutott hivatalos információt – az adat- és titokvédelmi szabályok 

betartásával – az illetékes szervezeti egységhez eljuttatni, illetve szükség esetén, az információ 

alapján hivatalból eljárást kezdeményezni. 

 

III. 2. 4. A Kabinet egyéb feladatai tekintetében 

 az SZMSZ 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elvégzi az országos és kiemelt 

jelentőségű ügyekben a sajtó tájékoztatását a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért 

Felelős Államtitkárságával egyeztetve; 

 a sajtókapcsolatok keretében: 

 részt vesz a kormánymegbízott személyét érintő sajtóesemények megszervezésében, 

lebonyolításában, értékelésében; 

 ellátja a kormányhivatal szóvivői feladatait, e feladatkörében a kormánymegbízott 

megbízásából nyilatkozatot ad a sajtónak; 

 jóváhagyja a szakmai feladatköröket érintő kérdésekben az érintett szervezeti egység 

vezetője által adandó interjú megtartását; 

 gondoskodik a kormányhivatalra vonatkozó sajtómegkeresésekre vonatkozó 

sajtónyilvános válaszoknak a sajtóhoz történő eljuttatásáról, illetve jóváhagyja a 

kormányhivatal szervezeti egységeihez érkezett sajtómegkeresésre adandó választ; 

 gondoskodik az országos sajtóérdeklődésre számot tartó sajtóközlemény kiadását 

megelőzően a Miniszterelnökség érintett államtitkárságának kapcsolattartójával 

történő előzetes egyeztetésről; 

 előzetesen egyezteti a kormányhivatal honlapjára kerülő, országos érdeklődésre 

számot tartó tájékoztató anyagokat, sajtóközleményeket a Miniszterelnökség kijelölt 

kapcsolattartó sajtómunkatársával; 

 engedélyt ad a kormányhivatalhoz kapcsolódó intézményben (pl.: Kormányablak), 

illetve a kormányhivatal épületeiben történő forgatásra; 

 az érintett szervezeti egységek bevonásával ellátja a sajtó írásbeli tájékoztatását; 

 koordinálja a kormánymegbízott programjait, szükség szerint részt vesz a kormányhivatal 

programjainak lebonyolításában; 

 előkészíti a kormánymegbízott programjait és irányítja azok megszervezését; 

 segíti a civil szféra és a kormányhivatal közötti kölcsönös információátadást; 
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IV. FEJEZET 

A KABINET MUNKAFOLYAMATAI 

IV. 1. 1. Sajtóval történő írásbeli kapcsolattartás rendje 
 
A Kabinet fogadja a sajtómegkereséseket, melyeket továbbít a feladatköre szerint érintett szervezeti 
egység vezetője részére a sajtónyilvános válasz előkészítése érdekében. 
 
Az érintettek által előkészített válaszokat a Kabinet jóváhagyja, majd az országos sajtóérdeklődésre 
számot tartó válaszok megküldését megelőzően egyeztet a Miniszterelnökség érintett 
államtitkárságának kapcsolattartójával.  
 
Az egyeztetést követően a Kabinet megküldi a választ a sajtónak.  
 
IV. 1. 2. Sajtótájékoztatók és interjúk szervezése 
 
A Kabinet fogadja a kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői által sajtóérdeklődésre számot 
tartó eseményekről szóló javaslatokat. 
 
A beérkezett javaslatok alapján a Kabinet egyeztet a kormánymegbízottal az interjú és a 
sajtótájékoztató témakörét, idejét, helyszínét illetően. 
 
A Kabinet elkészíti a sajtótájékoztató, interjú anyagát a feladatköre szerint érintett szervezeti egység, 
vezetője közreműködésével. Az elkészített sajtótájékoztató, interjú anyagát – annak megküldését 
megelőzően – egyezteti a kormánymegbízottal. 
 
Az országos sajtóérdeklődésre számot tartó téma esetén sajtótájékoztatót és interjút megelőzően a 
Kabinet egyeztet a Miniszterelnökség érintett államtitkárságának kapcsolattartójával.  
 
Az interjú és a sajtótájékoztató témakörét, idejét, helyszínét illetően tájékoztatja a sajtót. 
 
A sajtótájékoztató/interjú zökkenőmentes lebonyolítását a Kabinet figyelemmel kíséri.  
 
A helyi sajtóérdeklődésre számot tartó téma esetén sajtótájékoztatót, interjút követően tájékoztatja a 
Miniszterelnökség érintett államtitkárságának kapcsolattartóját.  
 
 

IV. 1.3 Egyéb feladatok 

a) közreműködik a kormánymegbízott feladatainak ellátásában; 

b) kontrolling tevékenységet folytat, melynek keretében ellenőrzi a kormánymegbízott gazdasági, 

pénzügyi döntéseinek végrehajtását. 

 

V. FEJEZET 

A KABINETNÉL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

 

V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett kabinetvezető (főosztályvezető).  

A Főosztály további munkakörei: 

- kabinet titkár 

- integritási tanácsadó 

- hivatalsegéd, kézbesítő. 
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V.2. A kabinetvezető feladat-, és hatásköre: 

 

Az SZMSZ 12. § alapján a kabinetvezető, kormányhivatal szervezeti egységének vezetőjeként az 

alábbi feladatokat látja el: 

 a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a vezetőjétől kapott utasítás 

és iránymutatás alapján – vezeti és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, és felelős a 

szervezeti egység feladatainak ellátásáért; 

 dönt a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben; 

 a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetői által meghatározottak szerint 

beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl; 

 ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen a SZMSZ-ben -, valamint 

a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, különösen: 

 az SZMSZ 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tagja a megyei államigazgatási 

kollégiumnak; 

 az SZMSZ 14. és 15. §-a alapján részt vesz a kormánymegbízotti és a főigazgatói értekezleten; 

 gyakorolja a kormányhivatalhoz címzett, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott 

hatásköröket; 

 gondoskodik a szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói 

munkaköri leírásának elkészítéséről; 

 szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését; 

 kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét; 

 gondoskodik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről. 

 

A szervezeti egységen belüli feladatmegosztás: 

Az SZMSZ 31. § (3) bekezdése a) és b) pontja alapján a szervezeti egységen belüli 

feladatmegosztást, a feladat-, és hatásköröket a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

V. 3. A Kabinet  integritási tanácsadójának feladatai 

 évente december 31-ig felméri az integritási és korrupciós kockázatokat és a felmérés alapján 

elkészíti a következő évre vonatkozó intézkedési tervet, amely az intézményi munkaterv részét 

képezi. 

 az éves korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtásának eredményeiről a hivatali szerv 

vezetőjének minden év december 15-ig nyilvános integritás jelentést készít, aki a jelentést a 

közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter számára megküldi, 

 az éves korrupció megelőzési intézkedési tervben elfogadott aktuális feladatokat végrehajtja, 

hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzés megtartására javaslatot tesz. 

 aktualizálja és elkészíti a szabályzati térképet, a hiányzó szabályzatok kiadásáról illetve a 

meglévők aktualizálásáról intézkedik. 

 a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére tájékoztatást és tanácsot ad a felmerült  

hivatásetikai kérdésben. 
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 a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási és 

korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására általános 

eljárásrendet alakít ki, amely kiterjed a bejelentések előzetes értékelésére, a bejelentés 

kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésére, az érintettek szükség esetén történő 

meghallgatására, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálására, a szükséges intézkedések 

megtételére, jogkövetkezmények alkalmazására, a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve 

elismerésére, valamint a számára - amennyiben elérhetősége rendelkezésre áll - a vizsgálat 

eredményéről való visszajelzésre, 

 a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tv. 68. § (1), bekezdése alapján a 

nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (szervezeti egységek 

vezetőinek tájékoztatása, biztonsági kérdőív bekérése és továbbítása az illetékes szerv részére) 

ellátja. 

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

63. § (4) bekezdése alapján elvégzi az esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálatát, a terv 

felülvizsgálatát, beszámolók készítését, a foglalkoztatott által benyújtott panasz véleményezését 

és a munkáltató felé történő továbbítását, továbbá a panasz eldöntésével kapcsolatos 

tájékoztatást. 

 

Közreműködik: 

 a megbízhatósági vizsgálat alá vont személyek meghatározásában, valamint a vizsgálat 

lefolytatásához szükséges információk szolgáltatásában, 

 a hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzések végrehajtásában, 

 a minisztériumok és más szervek, valamint a kormányhivatal vezetői által kért statisztikák, illetve 

az integritás és antikorrupciós feladatokon alapuló felmérések, kimutatások elkészítésében, 

 az integritási és antikorrupciós feladatokkal összefüggő adatszolgáltatások elkészítésében, 

 a munkakörét érintő témákban a kormányhivatalhoz megküldött jogszabálytervezetek 

véleményezésében,  

 a munkaköréhez kapcsolódó belső szabályzatok felülvizsgálatában, illetve szükség szerint a 

módosítás kezdeményezésében és elkészítésében. a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú pályázat 

esélyegyenlőségi referensi feladatkörrel kapcsolatos teendőket ellátja. 

 
V.4. A Kabinet titkárának feladatai 
 

 ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben és egyéb jogszabályokban megállapított belső adatvédelmi felelősi feladatokat. 

 részt vesz a Kormánymegbízotti Kabinet napi munkájában, segíti a civil szféra és a 

kormányhivatal közötti információáramlást. 

 figyelemmel kíséri azon szervezetek működését, amelyben a kormányhivatalt a 

kormánymegbízott képviseli. 

 a szabálytalansági felelősi feladatokat. 

 a közzétételi- és adatvédelmi felelősi feladatokat. 

 közreműködik tájékoztató anyagok előkészítésében, statisztikai adatgyűjtésben. 

 felelős a kockázat-nyilvántartás vezetéséért. 

 a titkos ügyiratkezeléssel összefüggő feladatokat. 
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 kapcsolatot tart a Kormányhivatal szervezeti egységeivel, tájékozódik az ott folyó munkáról, 

adatokat, háttéranyagokat kérhet tőlük. 

 eljár a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben. 

 a kormánymegbízott által meghatározott módon figyelemmel kíséri a Kormányhivatal 

gazdálkodását. 

 felelős a kormánymegbízott lakossági kapcsolattartásáért. 

 véleményezi a kormánymegbízott hatáskörébe tartozó szerződéseket, azok megkötése előtt. 

 a leltárfelelősi feladatokat a következők szerint: 

 a leltári körzetben felügyeletére bízott eszközök állományában bekövetkezett változások 

nyomon követése, szabályszerű bizonylatolása, naprakész nyilvántartása, 

 a bizonylatok helyiségenkénti, illetve munkavállalónkénti rendszerezése, utólag is 

ellenőrizhető módon történő megőrzése, 

 évközi változásokról feljegyzés készítése és átadása a Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztály részére, 

 leltározásban való közreműködés, a leltározás megkezdése előtt az eszközök 

ténylegesen meglevő állományának összehasonlítása a nyilvántartással. 

 a leltárfelvétel során, a leltáríveken szereplő eszközök meglétének aláírásával való 

igazolása, 

 az eszközök meglétének dolgozók aláírásával történő elismertetése a helyiség 

nyilvántartáson, 

 az elsődleges leltárhiány felkutatásában való közreműködés, 

 leltárívek kifüggesztése a helyiségekben, 

 köteles az idegen helyen tárolt eszközök, készletek igazolását beszerezni, illetve a 

kormányhivatalnál tárolt idegen eszközökről, készletekről igazolást kiállítani, 

 közreműködni a hivatali eszközök selejtezésében. 

 

Ellátja a Kabinet adminisztratív feladatait, különösen: 

 a kormányhivatalhoz érkező postai küldemények bontását. 

 a titkársági telefon kezelését. 

 a központi e-mail és a hivatali kapu kezelését, bonyolítja az ott folyó levelezést. 

 szükség esetén ellátja a jegyzőkönyv-vezetői feladatokat. 

 a sokszorosítási feladatokat 

 a Kormánymegbízotti Kabinetre szignált iratok iktatását és az ahhoz kapcsolódó feladatokat 

(iratok szerelése, előirat csatolása, az előadói íven fejléc és munkanapló sorszámára vonatkozó 

adatok kitöltése iktató programból exportálja és excel formátumba elkészíti az előadói 

munkanaplókat, elvégzi az elintézett ügyiratoknak az előadói munkanaplóból és az iktató 

programból való kivezetését. 

 külön kérésre - a helyettesítés rendje szerinti - további adminisztrációs feladatokat. 
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VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI.1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

A Kabinet munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig 8
00

 órától 16
30

 óráig, pénteken 8
00

 órától 

14
00

 óráig tart. 

 

VI.2. Munkarend 

A Kabinet munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 

és távozás időpontját. 

A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11
30

 órától – 14
00

 óráig terjedő 

időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a kabinetvezető (főosztályvezető) engedélyével lehet. 

 

Debrecen, 2015. június 1. 

 

                    
 



 

 
 
 
 
 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 2. számú melléklete 
 
 

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG TITKÁRSÁGA 
ÜGYRENDJE 
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A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III.31.) 
MvM (a továbbiakban: SZMSZ) utasítás mellékletének 2. § (7) bekezdés c) pontja, a 31. § (3) 
bekezdése, valamint a 46. § alapján a Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság Titkársága Ügyrendjét az 
alábbiak szerint állapítom meg: 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. Az Ügyrend hatálya 
 
Az Ügyrend hatálya a Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság Titkárság (a továbbiakban: Titkárság) teljes 
állományára terjed ki.  
 
2. A Titkárság hivatalos megnevezése, címe, elérhetősége 
 
Megnevezés:                 Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság Titkársága  
Székhelye:  4024 Debrecen, Piac u. 54.  
Levelezési címe:  4024 Debrecen, Piac u. 54 
E-mail:   vedelmi.titkarsag@hbmkh.hu 
Telefon:  (36) 52/451-164 
Fax:   (36) 52/457-078 
 
3. Bélyegzők használata 
 
Az. 1. számú függelék szerint. 
 

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 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) SZMSZ-ében, 
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban: MVB) SZMSZ-ében meghatározott, 
az MVB elnökének jogszabályban meghatározott megyei szintű honvédelmi, katasztrófavédelmi 
feladatok ellátása, továbbá a MVB, valamint a MVB elnökének hatáskörébe tartozó védelmi igazgatási 
feladatok döntés-előkészítése, döntések végrehajtásának koordinálása. 
 
A Titkárságot titkár vezeti és ellátja annak általános képviseletét. 
 

III. 
A Titkárság szervezeti felépítése 

 
A Titkárság létszáma 3 fő: 
 
a) 1 fő titkár, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM VH) hivatásos 

állományából; 
b) 1 fő titkárhelyettes, a katasztrófavédelem hivatásos állományából; 
c) 1 fő titkársági ügyintéző. 

 
IV.  

A Titkárság működési rendje 
 
A Titkárság működési rendjét a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, a 
Kormányhivatal SZMSZ-e és a hozzá kapcsolódó belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a 
kormánymegbízott utasításai határozzák meg.  
 
A Titkárságot a kormánymegbízott – mint MVB elnök – közvetlenül irányítja. A Miniszterelnökség a 
Titkárság feletti funkcionális irányítást a kormánymegbízott tevékenysége feletti irányítási jogkörében 
gyakorolja. 
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A Titkárság szakirányítását kizárólag szakmai feladatok tekintetében 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 munkaköri leírások szabályozzák. 
A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a munkakörben 
ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- és fölérendeltségi viszonyait, a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a 
helyettesítés rendjét.  
 
A HM VH állományába tartozó hivatásos katona munkaköri leírását a kormánymegbízott egyetértésével 
annak közvetlen szolgálati elöljárója írja alá. 
 
A katasztrófavédelem hivatásos állományú tagjának munkaköri leírását a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság igazgatójának egyetértésével a kormánymegbízott írja alá. 
 
Szakmai irányítási kapcsolatok: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 VH főigazgatója a szolgálati viszonnyal összefüggő munkáltatói jogokat, a 

kormánymegbízott az egyéb munkáltatói jogokat; 
b) a titkárhelyettes esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a szolgálati viszonnyal 

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

 
VI. 

Feladat- és hatáskörök 
 

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

a) ellátja az MVB ügykezelési és adminisztrációs feladatait; 
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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 katasztrófaveszély és a 
különleges jogrend időszakaiban a MVB, valamint a MVB elnökének döntéseit; 

e) ellenőrzi a 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. 
 
2. A titkár feladatai: 

 
a) a kormánymegbízott, mint az MVB elnöke iránymutatásainak megfelelően vezeti a Titkárságot; 
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 és a munkaköri leírásokat; 
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 a MVB Titkársága munkatársait érintően, valamint a védelmi 

igazgatás más területein dolgozók elismerésre történő felterjesztésre; 
r) tevékenysége során együttműködik a Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetőivel. 

 
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. 
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A titkár és titkárhelyettes egyaránt részt vesz a honvédelmi, valamint a katasztrófavédelmi 
felkészítéseken. 

 
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 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 Iratkezelési Szabályzatban 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 figyelembe vételével 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 kialakításáról, 

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

 
VII. 

A kiadmányozás és helyettesítés rendje 
 

1. A kiadmányozás rendje: 
 

a) a titkár kiadmányozza a Titkárság feladatkörébe tartozó ügyekben, azokat az iratokat, amelyek 
kiadmányozását az MVB elnöke a maga számára nem tartotta fenn; 

b) a titkár távolléte esetén, annak kiadmányozási joga a titkárhelyettest illeti meg.  
 

2. A helyettesítés rendje: 
 

a) a titkárt távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkárhelyettes teljes jog- és hatáskörrel 
helyettesíti; 

b) a titkárhelyettest távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén a titkár teljes jog- és hatáskörrel 
helyettesíti; 

c) a titkársági ügyintéző helyettesítésére vonatkozó részletes szabályokat a munkaköri leírása 
tartalmazza. 

 
VIII. 

Munkarend 
 

a) a Titkárságon a munkaidő hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00 óráig, pénteken 7.30 – 13.30 óráig tart, a 
munkaközi szünet (ebédidő) 11.30 – 14.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon a 
napokon, amikor a munkaidő a napi hat órát meghaladja; 

b) munkaidőben a munkahelyről eltávozni kizárólag a titkár engedélyével lehet; 
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c) a titkársági ügyintéző tekintetében a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza a 
munkaidőre és annak nyilvántartására vonatkozó szabályokat; 

d) a titkár szabadságkérelmét a HM VH főigazgatója a kormánymegbízott egyetértésével hagyja jóvá; 
e) a titkárhelyettes szabadságkérelmét a kormánymegbízott a megyei katasztrófavédelmi igazgató és a 

titkár egyetértésével hagyja jóvá; 
f) a titkársági ügyintéző szabadságkérelmét a titkár hagyja jóvá; 
g) a HM VH, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományába tartozó, a Titkárságon szolgálatot 

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

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

i) az állományviszonynak megfelelő ünnepnapok munkaszüneti napnak minősülnek (Magyar 
Honvédelem Napja, Tűzoltóság Napja, Közszolgálati Tisztviselők Napja). 

 
IX. 

A kapcsolattartás rendje 
 

1. Belső kapcsolat:  
 

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

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 minősített 
adatvédelmi 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. 

 
3. Külső kapcsolat: 

 
a) A titkár, a titkárhelyettes feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart a HM VH, a 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
szervezeti egységeinek vezetőivel és munkatársaival, 

b) A titkár kapcsolatot tart 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 titkár végzi. 
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XI. 
Záró rendelkezések 

 
Jelen ügyrend 2015. június 1. napján lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg a Titkárság 
HBB/15/00006-26/2013. iktatószámú ügyrendje hatályát veszti. 

 
Az Ügyrendben foglaltakat a Titkárság teljes állománya köteles megismerni és betartani. 
 
 
Debrecen, 2015. június 1.  

 
…………………………… 

titkár 
 

Ügyintéző: 
Kapják: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 3. számú melléklete 
 

A Belső Ellenőrzési Osztály Ügyrendje 
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A Belső Ellenőrzési Osztály Ügyrendje  
(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Osztály, illetve Ügyrend) 

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I.1. Az Ügyrend hatálya 
 
 Az Ügyrend hatálya az Osztály valamennyi kormánytisztviselőjére kiterjed. 
 
I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
 
a) Megnevezése:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 
b) Székhelye:   4024 Debrecen, Piac u. 54. 
c) Levelezési címe:   4024 Debrecen, Piac u. 54. 
 Web:                     www.kormanyhivatal.hu 

E-mail:   belso.ellenorzes@hbmkh.hu  
 
I.3. Illetékesség 
 
 Az Osztály feladatait Hajdú-Bihar megyére kiterjedően látja el. 
 

II. FEJEZET 
AZ OSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 
Az Osztályt osztályvezető vezeti, aki a kormányhivatal belső ellenőrzési vezetője. Az Osztály a 
kormánymegbízott közvetlen irányítása mellett működő, önálló osztály jogállású szervezeti egység.  
 
Az Osztály egységes – nem önálló szervezeti egységre tovább nem tagozódó – szervezeti egység. Az 
Osztály valamennyi munkatársa belső ellenőrzési feladatot lát el. 
 

III. FEJEZET 
AZ OSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 
Az Osztály az SZMSZ-ben, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet) és 
egyéb vonatkozó jogszabályokban, a kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak 
alapján, továbbá az államháztartásért felelős minisztérium által kiadott módszertani útmutatók és a 
magyarországi, illetve a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembe vételével látja el 
feladatait. 
 
A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed a Kormányhivatal szervezeti egységeinek (főosztályok, 
önálló osztály jogállású szervezeti egységek, járási hivatalok) minden tevékenységére, különösen a 
költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának, elszámolásának, valamint az 
eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak vizsgálatára. 
 

IV. FEJEZET 
AZ OSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

 
Az Osztály által ellátott feladatok munkafolyamat leírását jelen melléklet 1. számú függeléke 
tartalmazza.  

 
V. FEJEZET 

AZ OSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  
 
V.1. Az Osztály vezetése, munkakörök 
Az Osztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett osztályvezető, belső ellenőrzési vezető.  
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Az Osztály további munkaköre: 
- belső ellenőr 
 
V.2. Az Osztály vezetőjének feladatai 
 
Az osztályvezető, a belső ellenőrzési vezető általános feladatai a jogszabályoknak és a szakmai 
követelményeknek megfelelően az alábbiak: 
a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően – a kormánymegbízottól kapott 

utasítás és iránymutatás alapján – vezeti és ellenőrzi az Osztály munkáját, és felelős a szervezeti 
egység feladatainak ellátásáért; 

b) dönt az Osztály feladatkörébe utalt ügyekben; 
c) a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezető által meghatározottak szerint 

beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl; 
d) ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban meghatározott feladatokat; 
e) gondoskodik a szervezeti egységében lévő kormánytisztviselők munkaköri leírásának 

elkészítéséről; 
f) gyakorolja a szervezeti egysége kormánytisztviselői tekintetében a rá átruházott munkáltatói 

jogokat; 
g) szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését; 
h) a jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a szervezeti egység munkatervét, 

ellenőrzési tervét; 
i) szervezi és ellenőrzi a belső ellenőrzési feladatok végrehajtását; 
j) az Osztályra vonatkozóan kialakítja és működteti a belső kontrollrendszert, mely magába foglalja a 

folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést is; 
k) elkészíti a szervezeti egység éves szakmai képzési tervét; 
l) ellátja a teljesítményértékeléssel és a minősítéssel kapcsolatos vezetői feladatokat. 
 
A belső ellenőrzési vezető a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján: 
a) elkészíti a kormányhivatal belső ellenőrzési kézikönyvét; 
b) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, a 

költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően gondoskodik a végrehajtásról, valamint 
azok megvalósításának nyomon követéséről; 

c) megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, irányítja az ellenőrzések végrehajtását; 
d) összehangolja az ellenőrzéseket; 
e) a megbízatásával kapcsolatban vagy a személyére nézve tudomására jutott összeférhetetlenségi 

okról haladéktalanul jelentést tesz a költségvetési szerv vezetőjének, amelynek elmulasztásáért 
vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik; 

f) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési 
szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén a felügyeleti szerv 
vezetőjének haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására; 

g) az ellenőrzés lezárását követően megküldi az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött szerv, illetve 
szervezeti egység vezetője számára; 

h) összeállítja az éves ellenőrzési jelentést; 
i) gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítésre, és a belső ellenőrzési 

tevékenység során alkalmazásra kerüljenek a belső ellenőrzési tevékenység minőségét biztosító 
eljárások; 

j) gondoskodik az ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 
évig történő megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról; 

k) az éves ellenőrzési jelentés elkészítésekor önértékelés keretében értékeli a belső ellenőrzés 
minőségét, tárgyi, személyi feltételeit, és javaslatot tesz a költségvetési szerv vezetője felé a 
feltételeknek az éves tervvel történő összehangolására; 

l) tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól 
való eltérésekről; 

m) a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési 
tervben foglalt feladatok végrehajtásának nyomon követése érdekében kialakítja és működteti az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével a 
nyilvántartási rendszert. 
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V.3. A belső ellenőrök feladatai 
 
A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső 
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, a gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva 
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A belső ellenőr 
ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be. 
 
A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél minősített adatot, üzleti titkot tartalmazó 
iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, személyes 
adatokat kezelhet az adatvédelmi, illetve a minősített adat védelmére vonatkozó előírások 
betartásával. 
 
A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata: 
a) elemezi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének jogszabályoknak 

és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát 
és eredményességét; 

b) elemezi, 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, a hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy 
csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a 
költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszer javítása, 
továbbfejlesztése érdekében; 

d) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket. 
 
A bizonyosságot adó tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni: 
a) a szabályszerűségi ellenőrzés arra irányul, hogy az adott szervezeti egység működése, illetve 

tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső 
szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; 

b) a pénzügyi ellenőrzés célja az adott szervezeti egység program vagy feladat pénzügyi 
elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése; 

c) a rendszerellenőrzés keretében az egyes rendszerek kialakításának, illetve működésének átfogó 
vizsgálatát kell elvégezni; 

d) a teljesítmény-ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az adott szervezeti egység által végzett 
tevékenységek, programok egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a 
forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen valósul-e meg; 

e) az informatikai ellenőrzés a kormányhivatalnál az informatikai rendszerek megfelelőségére, 
megbízhatóságára, biztonságára, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességére, 
megfelelőségére, szabályosságára és védelmére irányul. 

 
A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen: 
a) vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, vizsgálatával, 

kockázatának becslésével; 
b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb 

gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 
c) a vezetőség 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 

kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a belső szabályzatok tartalmát, 
szerkezetét illetően. 

 
A belső ellenőrzési vezető, illetve a belső ellenőr hatásköre kiterjed az alábbiakra: 
a) korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgált szervezet valamennyi tevékenységéhez, 

nyilvántartásához, vagyontárgyához; 
b) a kormánymegbízotthoz bármikor közvetlenül is fordulhat; 
c) az ellenőrzési célok elérése érdekében gazdálkodik a rendelkezésére álló erőforrásokkal, 

meghatározza az ellenőrzések gyakoriságát, az ellenőrzések tárgyát és kiterjedését, valamint 
kiválasztja az alkalmazott ellenőrzési módszereket; 
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d) az ellenőrzések végrehajtásához jogosult az ellenőrzött szervezet bármely dolgozójától információt 
kérni, illetve speciális szakértelmet igénylő esetekben az ellenőrzési tevékenység lefolytatásához 
más szervezeti egységtől vagy szervezettől szakértő segítségét igénybe venni. 

 
A belső ellenőrzési vezető, illetve a belső ellenőr hatásköre az alábbiakra nem terjed ki: 
a) a kormányhivatal bármely végrehajtási vagy irányítási tevékenységében való részvételre; 
b) pénzügyi tranzakciók kezdeményezésére vagy jóváhagyására; 
c) a szervezet bármely, nem a belső ellenőrzési egység által alkalmazott munkatársa 

tevékenységének irányítására, kivéve, ha ezek a munkatársak megbízást kaptak arra, hogy részt 
vegyenek az ellenőrzésben, vagy más egyéb módon segítsék a belső ellenőröket. 

 
VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 
VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 
 
Az Osztály munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig 8

00
 órától 16

30
 óráig, pénteken 8

00
 órától 

14
00

 óráig tart. 
 
VI.2. Munkarend 
 
Az Osztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 
és távozás időpontját. 
 
A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11

30
 órától – 14

00
 óráig terjedő 

időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 
Munkaidőben a munkahelyről eltávozni az osztályvezető engedélyével lehet. 
 
Debrecen, 2015. június 1. 
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A Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ügyrendje  

(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

 Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati 
ügykezelőjére, valamint munkavállalójára kiterjed. 

 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

a) megnevezése:  Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

b) székhelye:  4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.  

 a munkavégzés további helyszíne(i):  

4024 Debrecen, Tímár u. 17-19. 

5000 Szolnok, Ady E. u. 33. 

4031 Debrecen, Bartók Béla u. 115. 

c) Posta cím és postafiók címe:  

4001 Debrecen, Pf.: 76. 

web:   www.kormanyhivatal.hu 

e-mail:  muszakifogyved@hbmkh.hu  

 

I.3. Illetékesség 

 A Főosztály feladatait Hajdú-Bihar megyére kiterjedő illetékességgel látja el. 

 A Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályának illetékessége Hajdú-Bihar, Borsod-
Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyére terjed ki. 

 

II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, annak 
adatai és vezetői: 

II.1.  Fogyasztóvédelmi Osztály 

a) címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége: Tel: (52) 502-100 Fax: (52) 502-102 
c) vezetője: osztályvezető 

II.2.  Útügyi Osztály 

a) címe: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.  
b) telefonos és egyéb elérhetősége: Tel: (52) 502-110, Fax: (52) 502-116 
c) vezetője: osztályvezető 

 

II.3.  Közlekedési Osztály 

a) címe: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 115. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége: Tel: (52) 502-310 Fax: (52) 502-311 
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c) vezetője: osztályvezető 

II.4.  Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége: Tel: (52) 413-200 Fax: (52) 315-908 
c) vezetője: osztályvezető 

 

III. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 

III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 

a) Kodifikációs feladatok 
- A szakmai felettes szerv, a kormányhivatal által megküldött jogszabály-, szabályzat-, 

utasítástervezetek, egyéb előterjesztések véleményezése. 
- Belső, a főosztály szakmai tevékenységének irányításához szükséges eljárási rendek 

készítése. 
b) Koordinációs feladatok 

- A főosztály belső munkamegosztásának, szakmai tevékenységének koordinálása. 
- A főosztály és a kormányhivatal egyéb önálló szervezeti egységei közötti együttműködés. 
- A főosztályon belül a több osztályt érintő tevékenységek, szakmai képzési feladatok 

összehangolása.   
- A főosztály szakmai tevékenységének folyamatos monitorozása, és értékelése. A 

szabálytalan folyamatok megváltoztatása.  
c) Közhatalmi, hatósági feladatok 

- A Főosztály feladatkörébe tartozó első és másodfokú döntések meghozatala. A 
jogszabályban előírt hatósági jogkörök gyakorlása, a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III.31.) MvM utasításban 
meghatározottak szerint. 

- A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó hatósági ellenőrzések lefolytatása, a szakmai 
főhatóság által működtetett szakmai nyilvántartási rendszerek alkalmazása, működtetése, 
adatainak felhasználása. 

- Szakhatósági eljárásban és szakkérdés vizsgálatában való közreműködés. 
- A feladatok ellátásához kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenység ellátása. 

d) Funkcionális feladatok 
- Pénzügyi, számviteli feladatok elvégzése, az osztályok feladatainál részletezettek szerint. 
- A főosztály iratkezelési tevékenységének ellátása a jogszabályokban, a kormányhivatal 

által kiadott szabályzatokban előírtak szerint. A szakmai főhatóságok által, a szakmai 
programok részeként működtetett érkeztető, iratnyilvántartó rendszerek kezelése. 

- A kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya, valamint a Jogi és Koordinációs 
Főosztálya feladatkörébe tartozó ügyek ellátásához adatok közlése, előkészítő 
tevékenység ellátása. 

e) Egyéb feladatok 
- A főosztály tevékenységével összefüggésben a kormányhivatal és a szakmai felettes 

szervek által kért munka- és ellenőrzési tervek, jelentések, beszámolók, statisztikák 
elkészítése. 

- A kormányhivatal ellenőrzési tervében meghatározott más főosztályokkal együtt végzendő 
ellenőrzések megtartása. 

 

III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 

III. 2. 1. A Fogyasztóvédelmi Osztály feladatai 

III. 2. 1. 1. A Fogyasztóvédelmi Osztály 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 tudomására jutott tények, vagy körülmények alapján a KPIR-en keresztül 
haladéktalanul tájékoztatja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (a továbbiakban: NFH) 
mindazon árukról, melyek nem felelnek meg a biztonságossági követelményeknek, 

c) kapcsolatot tart az egyéb társhatóságokkal, ellenőrző szervekkel és civil szervezetekkel, 
emellett együttműködik eljárása során a gazdasági kamarákkal, jogerős határozatairól az 
illetékes gazdasági kamarát értesíti, 

d) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését, 
e) gondoskodik az NFH éves ellenőrzési és vizsgálati programjának pontos és szakszerű 

végrehajtásáról, különös tekintettel az egységes jogalkalmazásra és a jogkövetkezmények 
alkalmazási elveinek betartására. 

f) az NFH-n keresztül részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes 
piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban, 

g) az NFH-n keresztül kapcsolódik a közösségi gyors tájékoztatási rendszerhez (RAPEX), 
melynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén, 

h) 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, tájékoztatja az NFH-t, 

i) kölcsönös jogsegély során a – 2008/282/EK bizottsági határozattal módosított – 2007/76/EK 
bizottsági határozatnak megfelelően jár el. 

 

III. 2. 1. 2. A Fogyasztóvédelmi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) a Fogyasztóvédelmi Osztály ellenőrzi: 
- az egyes új tartós fogyasztási cikkek kereskedelmi forgalmazásánál a jótállási 

kötelezettségek betartását, 
- az újonnan épített lakásoknak, lakóépületeknek, közhasználatú építményeknek 

meghatározott épületszerkezeteire és az azok létrehozásánál felhasznált egyes 
termékekre és anyagokra vonatkozó jótállási kötelezettségek, valamint 

- a fogyasztó által megrendelt, a vonatkozó jogszabály mellékletében felsorolt javító-
karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó jótállási kötelezettségek betartását, továbbá 

- mindazon tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását, 
melyek a fogyasztókat érintik, vagy érinthetik, hatósági eljárásuk keretében a külön 
jogszabályokban meghatározott szerint jogkövetkezményeket és intézkedéseket 
alkalmazhatnak, 

b) mint piacfelügyeleti hatóság, ellenőrzi a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. 
törvényben, valamint a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 
18.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények betartását, és jogsértés esetén a 
piacfelügyeleti eljárást lefolytatja, 

c) figyelemmel kíséri a fogyasztókat érintő általános szerződési feltételeket, és indokolt esetben 
megküldi azt az NFH részére véleményezés céljából, 

d) ellátja a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzését, 
ezen belül lefolytatja az e rendelkezések megsértése miatti eljárásokat, 

e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 
XLVII. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási hatósági eljárást folytat le a 
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 
esetén, 

f) ellenőrzi – a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére 
vonatkozó rendelkezések kivételével – a forgalmazással, szolgáltatásnyújtással, a gyermek- 
és fiatalkorúak védelmével, a fogyasztói csoporttal, a panaszkezeléssel, ügyfélszolgálattal, 
fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásával, valamint a vállalkozás válaszirat küldésére 
vonatkozó – békéltető testületi eljárásban fennálló – kötelezettségével összefüggő, a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) és a 
végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok 
megsértése esetén, 

g) ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként meghatározott előírások 
betartását, és – ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló törvény eltérően nem rendelkezik – eljár azok megsértése esetén, 
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h) ellenőrzi az áru fogyasztók számára való értékesítésére, a fogyasztóknak forgalmazott termék 
minőségére, összetételére, csomagolására, a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve 
értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően megállapított árára, a 
fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági 
és jótállási igények intézésére, a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az 
egyenlő bánásmód követelményére, továbbá a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó 
rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén, 

i) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben és végrehajtási rendeletében 
meghatározott hatáskörében közigazgatási hatósági eljárást folytat le a lakossági 
fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén, 

j) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és végrehajtási rendeletében 
meghatározott hatáskörében közigazgatási hatósági eljárást folytat le a lakossági 
fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén, 

k) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben és végrehajtási rendeletében 
meghatározott hatáskörében közigazgatási hatósági eljárást folytat le a lakossági 
fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén, 

l) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben és végrehajtási rendeletében 
meghatározott hatáskörében közigazgatási hatósági eljárást folytat le lakossági 
felhasználókkal, illetve természetes személy díjfizetőkkel szembeni jogsértések esetén, 

m) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott hatáskörében közigazgatási 
hatósági eljárást folytat le a lakossági fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén, 

n) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben meghatározott 
hatáskörében közigazgatási hatósági eljárást folytat le a szolgáltató tájékoztatási, 
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése, illetve számlázása körében, 

o) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényben meghatározott 
hatáskörében közigazgatási hatósági eljárást folytat le a lakossági fogyasztókkal szembeni 
jogsértések esetén, 

p) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben és végrehajtási rendeletében 
meghatározott hatáskörében közigazgatási hatósági eljárást folytat le a lakossági 
fogyasztókkal szembeni jogsértések esetén, 

q) ellátja a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet) végrehajtását az Fgytv. 
43/A. §-ában felsorolt irányelveket átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai 
Közösségen belüli jogsértések tekintetében, 

r) ellátja – szükség szerint a légiközlekedési hatóság megkeresésével – a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló rendelet végrehajtását a visszautasított beszállás és a légijáratok 
törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseibe ütköző Európai 
Közösségen belüli jogsértések tekintetében. 

 

III. 2. 1. 3. A Fogyasztóvédelmi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) ellátja a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatos kommunikációs és szervezési feladatokat, 
fogyasztóvédelmi rezsipontot, valamint Hatósági Tanácsadó Irodát működtet, 

b) közreműködik az állam iskolai és az iskolán kívüli fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos 
feladatainak ellátásában. 

 

III. 2. 1. 4. A Fogyasztóvédelmi Osztály 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) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztethet, és közzéteheti azok 

eredményét, 
d) módszertani segédanyagokat készíthet a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi 

tevékenységének elősegítése és egységessége érdekében, 
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e) prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a fenntartható és 
egészségtudatos fogyasztási szokások kialakítása érdekében. 

 

III. 2. 2. Az Útügyi Osztály feladatai 

III. 2. 2. 1. Az Útügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) A hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyedi ügyekben együttműködik az okmányirodákkal, 
valamint más társhatóságokkal, képzőszervekkel. 

 

III. 2. 2. 2. Az Útügyi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) Az útügyi szakterület egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: 
- a közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítésének, korszerűsítésének, forgalomba 

helyezésének, megszüntetésének, elbontásának engedélyezése, ennek keretében: 
- a 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 
engedélyének kiadása, 

- út és műtárgyai 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 közlekedési hatóság hatáskörébe eső műtárgyak építésének, korszerűsítésének, 
forgalomba helyezésének és fennmaradásának engedélyezése, 

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

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

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

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

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

engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése, 
- út és műtárgyai 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, 

- elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy 
egyéb tárgy eltávolítására kötelezés, 

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

- országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, 
magánút helyi közúttá vagy országos közúttá való nyilvánítása, 

- közút területe nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, illetőleg az igénybevétel 
feltételeinek módosítása, a közútkezelői hozzájárulás megtagadása, illetve a közútkezelői 
hozzájárulásban foglalt feltételek módosítása erre irányuló igénybevevői kérelem esetén, 

- a közútkezelői hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő nem 
közlekedési célú igénybevétel, 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, és a szükséges intézkedések megtételére, továbbá 
pótdíj megfizetésére, 

- hatósági eljárást folytat le, ha a közútkezelő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. 
§ (2) bekezdés szerinti esetekben a hozzájárulását megtagadja, a hozzájárulás iránti kérelem 
előterjesztésétől számított 30 napon belül nem nyilatkozik, vagy a kérelmező az előírt feltételeket 
sérelmesnek tartja, 
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- 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, 

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

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

- 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, 

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

- 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, 

- a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében az útkereszteződés 
beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb növényzet eltávolításának elrendelése, 

- a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosának kötelezése a közlekedés biztonsága, illetőleg a közút 
állagának védelme érdekében szükséges intézkedések megtételére az útkezelői felszólítás 
eredménytelensége esetén. 

 

b) Az Útügyi szakterület forgalomszabályozással kapcsolatos feladatai: 
- vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, illetve egyéb növényzet kivágásának 

elrendelése, 
- új gyalogos-átkelőhely kijelölése, forgalomba helyezése és a meglévő megszüntetése, 
- ideiglenesen létesített vasúti átjáró engedélyezése, 
- vasúti gyalogos-átkelőhely létesítése, áthelyezése, megszüntetése, 
- vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági előírásainak 

meghatározása, 
- vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének vagy biztosítási 

módjának megváltoztatását követő forgalomba helyezése, 
- vasúti átjáró ideiglenes szüneteltetése, 
- ideiglenes forgalomszabályozási terv jóváhagyása építési engedélyhez kötött útépítési munka 

esetén, 
- 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, 

- forgalomszervezési, korlátozó intézkedések elrendelése – a környezetvédelmi hatóság 
kezdeményezésére – a levegőterhelés mérséklése érdekében, 

- forgalomkorlátozás vagy más intézkedés elrendelése – a környezetvédelmi hatóság vagy az 
egészségügyi államigazgatási szerv kezdeményezésére – azokon a területeken, ahol a mozgó 
légszennyező források használata a légszennyezettség határértékeinek rendszeres és tartós 
túllépését okozza, 

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

- elektronikus formátumban adatot szolgáltat az NKH központi nyilvántartása számára a vasúti 
átjárók, vasúti gyalogos átkelőhelyek forgalmi rendjére és a kijelölt gyalogos átkelőhelyek 
létesítésére vonatkozóan, 

- az érdekeltek kérelmére dönt, ha – országos közutat érintően – az út kezelője az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 
hatálya alá tartozó forgalomszabályozási intézkedésével vagy annak megtagadásával mások 
érdekeit sérti. 
 

c) Az Útügyi szakterület ellenőrzési, közreműködési feladatai: 



8 
 

- 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, 

- a közúti forgalomszabályozás, a közutak állapotának, tisztaságának, nem közlekedési célú 
igénybevételének ellenőrzése, 

- építés-felügyeleti ellenőrzés, nyilvántartás vezetése, 
- azokban a közlekedési hatósági ügyekben, amelyekben első fokon a járási hivatal jár el, a 

másodfokú hatóság a közlekedési hatóságként eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal, 
- első fokon eljáró közlekedési hatóság kijelölése járda, gyalogút és azok műtárgyai építése, 

korszerűsítése, fennmaradása, megszüntetése és forgalomba helyezése esetén, valamint ezek 
nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárásokban, 

- az országos és helyi közúthálózat tervezett fejlesztésének egyeztetése, 
- rendszeres adatszolgáltatás hatósági tevékenységéről az NKH számára, 
- az elektronikus közúti ellenőrző rendszer, és ellenőrző berendezés elhelyezéséhez szükséges – a 

kialakított forgalmi rend ellenőrzése alapján – hozzájárulás megadása. 
 

d) Az Útügyi szakterület szakhatósági feladatai és közreműködés szakkérdés vizsgálatában: 
- jogszabályban meghatározott esetekben eljár elsőfokú szakhatóságként, 
- szakhatósági állásfoglalást ad azokban az esetekben, amikor a kérelmező a közút kezelője 

hozzájárulásának megtagadásával, vagy a kezelő által adott feltételekkel nem ért egyet, 
- útügyi szakhatósági közreműködés: 

- más hatóságok jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásaiban, 
- az elektronikus hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és műtárgyakkal 

kapcsolatos – jogszabályban meghatározott – engedélyezési eljárásokban, 
- a vasúti közlekedési hatóság hatáskörébe tartozó vasúti építmények építési, megszüntetési 

engedélyezési eljárásaiban. 
- szakkérdés vizsgálata: 

- más hatóságok jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásaiban, 
- a földhivatal telekalakítási eljárásaiban, 
- a bányászati építésügyi hatósági hatáskörbe tartozó építmények, valamint e létesítmények 

elvi építésének, használatba vételének, fennmaradásának, átalakításának, 
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásaiban, 
valamint a 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. 

 

e) A képzési szakterület egyedi közhatalmai aktusokkal kapcsolatos feladatai: 
- ellátja a közúti járművezetők vizsgáztatásával és utánképzésével kapcsolatos elsőfokú hatósági 

feladatokat, a járművezető-képzéshez kapcsolódó ellenőrzési tevékenységet, 
- kezeli a képzéssel, vizsgáztatással és utánképzéssel kapcsolatos egyes panaszügyeket, és 

kivizsgálja a kategóriás képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos panaszügyeket, 
- ellátja a feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási teendőket, és az 

egyedi ügyek elbírálását, 
- közreműködik, segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint 

az érintettek jogainak biztosításában, 
- beszedi a feladatköréhez tartozó területek utánképzési és vizsgadíjait, valamint kiszabja az 

ellenőrzésekhez kapcsolódó bírságot, 
- megszervezi, vezényli a közúti járművezetők kategóriás elméleti és gyakorlati vizsgáit, 
- dönt a meghatározott vizsgatárgyból való vizsgakötelezettség alóli mentességről, 
- lebonyolítja a közúti járművezetők kategóriás vizsgáit, 
- továbbítja, valamint az ügyfél kérésére kiállítja a vizsgaigazolást a járművezetésre jogosító okmány 

kiadásához, 
- ellátja a vizsgáztatási feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési, okmánypótlási 

adatszolgáltatási teendőket, 
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- ellenőrzi a külső vizsgahelyek megfelelősségét a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM 
rendelet szerint, 

- beosztja az ügyfeleket az utánképzési programra és a program végzésére jogosult képzőszervhez 
irányítja őket, szervezi az utánképzést és ellenőrzi a működést, 

- megszervezi és végzi az adott programhoz tartozó vizsgákat, 
- elkészíti és kiadja az utánképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat, 
- kérelemre – díjfizetési kötelezettség teljesítését követően – teljesíti a kategóriás vizsga vagy az 

utánképzés elvégzéséről szóló igazolás cseréjét, pótlását, 
- feladatainak ellátása érdekében feldolgozza és kezeli a hatáskörébe tartozó hatósági tevékenység 

során keletkezett adatokat, 
- szükség esetén az utánképzés teljesítéséről szóló igazolás kiadásával egyidejűleg (csak VI. és VII. 

program esetén) tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy tájékoztatási kötelezettsége van az 
egészségügyi alkalmasságot megállapító szakorvos részére, 

- ellátja a járművezetői vizsga érvénytelenítésével, és felfüggesztésével összefüggő feladatokat, 
- állást foglal a szakterülettel kapcsolatos egyedi ügyekben, 
- eltiltja a vizsgázót, és a szakoktatót a vizsgán való részvételtől, annak szükségessége esetén, 
- ellenőrzi a járművezető-képzést, ezen belül az érvényben lévő jogszabályok és belső szabályzatok 

alapján a képzőszervek, iskolavezetők és szakoktatók tevékenységét. 
 

III. 2. 2. 3. Az Útügyi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

A képzési szakterület funkcionális feladatai:  
- ellátja az ügyfélfogadási feladatokat, 
- együttműködik az informatikai szakterülettel a számítógépes vizsgaprogram és egyéb program 

szakmailag megfelelő és biztonságos üzemeltetésében, 
- ellenőrzi a vizsgáztatás személyi és tárgyi feltételeit, 
- ellenőrzi az adott utánképzési programhoz előírt személyi és tárgyi feltételeket, 
- közreműködik az ötször sikertelen vizsgázók rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatára 

jelentkezésében és kezeli a megküldött PÁV-határozatokat. 
 

III. 2. 2. 4. Az Útügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Az Útügyi szakterület érdekelt államigazgatási szervként végzett és egyéb feladatai: 

- közreműködés – a közúthálózat-fejlesztési elképzelések figyelembevételével – a területfejlesztési, 
területrendezési feladatok ellátásában, 

- közreműködés területfejlesztéssel, területrendezéssel összefüggő feladatok végrehajtásában, 
térségi fejlesztés, tervezés koordinálásában, továbbá véleményezés, 

- közreműködés településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában, 
- beruházói, tervezői egyeztetések, szakvélemény, belföldi jogsegély adása, ügyfelek tájékoztatása, 
- jogszabálytervezetek, útügyi műszaki előírás tervezetek, szabályzatok véleményezése, 
- rendszeres és eseti belső adatszolgáltatás, 
- panaszok és közérdekű bejelentések kezelése. 
- biztosítja a hirdetmények feltöltését a kormányhivatal honlapjára, valamint felel ezek szakmai 

tartalmáért és naprakészségükért. 
 
b) A képzési szakterület egyéb feladatai: 

- kapcsolatot tart az utánképzési programok lebonyolítására engedéllyel rendelkező 
képzőszervekkel, 

- megszervezi a feltáró foglalkozásokat, 
- kijelöli a feltáró csoport (explorációs team) tagjait, 
- megszervezi a feltárást követő team ülést. 
- részt vesz az ágazati képzések lebonyolításában, szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez, 
- kapcsolatot tart – a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben – a feladat- és hatáskörrel rendelkező 

központi és területi államigazgatási szervekkel, 
- kapcsolatot tart az NKH elnökével, központjával, valamint az illetékes hivatalaival, azok 

főosztályaival, osztályaival, 
- gondoskodik a közlekedési hatósághoz érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről, és szignálásra, 

majd iktatásra, irattározásra történő továbbításáról, 
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- nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt adatokról, 
- ellátja a jogszabályokban hatáskörébe utalt egyéb feladatokat, 
- részt vesz a baleset-megelőzéssel kapcsolatos társadalmi és szakmai feladatok ellátásában. 
 

III. 2. 3. A Közlekedési Osztály feladatai 

III. 2. 3. 1. A Közlekedési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

a) részt vesz az illetékességi területén a hatáskörébe tartozó hatósági és szakhatósági munkában, 
valamint az elsőfokú eljárásokat szakvéleménnyel támogatja, 

b) közreműködő közlekedési hatóságként jár el a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. 
(XII. 20.) Korm. rendelet (NKHr.) alapján meghatározott feladatok ellátásában és ellenőrzési 
eljárásokban, a tényállás tisztázásában külön jogszabályban meghatározottak szerint. 

 

III. 2. 3. 2. A Közlekedési Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben a feladat- és hatáskörrel rendelkező 
központi és területi államigazgatási szervekkel, 

b) kapcsolatot tart az NKH elnökével, központjával, valamint hatáskörrel rendelkező hivatalaival, azok 
főosztályaival, osztályaival, 

c) tájékoztatja az NKH-t az ellenőrzési tervéről, valamint az ellenőrzések és vizsgálatok 
tapasztalatairól, 

d) nyilvántartást vezet a jogszabály által elrendelt, kezelt adatokról, 
e) befogadja és továbbítja az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal hatáskörébe tartozó 

eljárásokban a Közlekedési Osztálynál benyújtott ügyfél kérelmeket. 
 

III. 2. 3. 3. A Közlekedési Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) végzi a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgáló állomási tevékenység 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgáló állomással hatósági szerződést köt, valamint 
ellátja a vizsgáló állomás és a járműfenntartó szervezet tekintetében a szolgáltatási tevékenység 
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti 
szolgáltatás felügyeletét, 

b) közreműködői megállapodásokat köt a járműbontókkal, ellenőrzi a regisztrált autóbontókat és a 
menetíró illesztőket, 

c) vizsgálja a gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezetek dologi és személyi feltételeit, 
szabálytalanság esetén szabálysértési eljárás megindítását, és a tevékenység felfüggesztését 
vagy megtiltását kezdeményezi, valamint szervezi az átfogó, közös ellenőrzési akciókat, 

d) engedélyezi a közúti jármű összeépítését és nem sorozatszerű átalakítását, 
e) elvégzi a közúti járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos műszaki vizsgálatát, egyes 

járművek minősítő vizsgálatát, kiadja a „Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítványt”, 
jóváhagyási igazolást, lefolytatja az egyedi forgalomba helyezési, honosítási eljárást, 

f) kiadja az üzemeltetési és karbantartási naplókat, 
g) ellenőrzi a gépjárműfenntartói, környezetvédelmi felülvizsgálói, alkatrész-forgalmazási és gyártó 

tevékenységet, 
h) ellenőrzi a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében 

történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti hitelesítési eljárás lefolytatását és a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és 
más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 
1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4-6. cikkében foglaltak betartását, 

i) ellenőrzi a vizsgáló állomások és a vizsgabiztosok tevékenységét, 
j) műbizonylattal igazolja a gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű minősítését, 
k) kiadja az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésére feljogosító engedélyt, 

meghosszabbítja az érvényességét, 
l) elvégzi a segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés előtti vizsgálatát és azonosítási jellel 

történő ellátását, 
m) ellátja a járműveket közlekedési hatósági alvázszámmal, 
n) jogszabályban meghatározott esetekben elvégzi a közlekedési balesettel érintett gépjárművek 

felülvizsgálatát, minősítését, 
o) közreműködik a mozgáskorlátozottak vezetői alkalmasságát vizsgáló Országos Orvosszakértői 

Bizottság munkájában, elvégzi a szükséges műszaki és szimulátoros vizsgálatokat, meghatározza 
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a vezetéshez szükséges jármű-átalakításokat, és ellenőrzi azok beszerelését, kiállítja a forgalmi 
engedély mellékleteket, 

p) hatósági szerződést köt a közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő 
szervezetekkel. 

q) végzi a bejelentési kötelezettség alá eső közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység 
bejelentésének nyilvántartásba vételét, engedélyezi az engedélyköteles közúti közlekedési 
szolgáltatások végzését, a saját számlás közúti áruszállítási igazolvány és a saját számlás közúti 
személyszállítási igazolvány kiadásával kapcsolatos feladatok ellátását, a digitális tachográf 
kártyák kibocsátásának tekintetében meghatározott feladatokat (nyilvántartás, visszavonás, csere, 
pótlás, lekérdezés, stb.), 

r) biztosítja az engedélyezés és a kártya engedélyezés terén történő személyes ügyfélfogadást, 
s) ellenőrzi a közúti jármű környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági állapotát, üzemben tartására 

megállapított feltételek megtartását (beleértve a veszélyes áruk szállításának közúti- illetve 
telephelyi ellenőrzését is), a közúti szállítást végző járművek személyzetének vezetési és 
pihenőidejét közúton és a telephelyen, valamint a nehéz tehergépkocsik korlátozásának betartását, 
jogszabálysértés esetén hatósági eljárást kezdeményez, bírságot szab ki, az általa kiadott 
engedélyt visszavonja, a tevékenység végzését megtiltja, végrehajtási cselekményeket 
kezdeményez, 

t) ellátja a hatáskörébe tartozó bírságolási feladatokat, 
u) lebonyolítja a közúti tengelyterhelés-mérést, valamint a közúti és telephelyi ellenőrzéseket 

(járműállapot, pihenőidő, gyártók, szolgáltatók (szervizek), üzemeltetők stb), 
v) ellenőrzi a díjfizetéssel érintett országos közutakon a díjfizetésre kötelezett közúti járművek 

úthasználati díj megfizetését, 
w) ellenőrzi a veszélyes árut közúton szállító járműveket, a veszélyes áruk szállításához előírt 

különleges feltételeket, a radioaktív anyagok szállítását és fuvarozását, valamint a nemzetközi 
kombinált áruszállítást 

x) ellenőrzi a meghatározott engedélykezelési, bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat-készítési, 
bejelentési és megőrzési kötelezettség teljesítését, annak elmulasztása vagy megakadályozása 
esetén, a szabálytalanságot elkövetővel szemben bírságot szab ki. 

y) kiadja a közösségi ellenőrző menetlevéltömböt a fuvarozó vállalkozások részére, 
z) kiadja a jogszabályban meghatározott közösségi és egyéb nemzetközi engedélyeket, valamint 

igazolványokat. 
 

III. 2. 3. 4. A Közlekedési Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) Az osztály szükség szerint kapcsolatot tart az NKH Pénzügyi és Hatósági Bevétel-beszedési 
Főosztályával, valamint a Számviteli és Kontrolling Főosztályával a bevételek beszedését érintő 
feladatok képviseletnél történő ellátásának támogatására a következő esetekben: 
- a pénzkezelőhelyi bevételek feladása az előirányzat-felhasználási keretszámlára, továbbá 

azok beazonosítása, 
- a FORRÁS-SQL pénzügyi moduljában, a csekkes, átutalásos vevő számlák, számviteli 

bizonylatok kiállítása, IcfC-Csekk programban történő rögzítése, 
- a csekkek és átutalásos számlák, számviteli bizonylatok IcfC-Csekk programban történő 

beazonosítása, 
- folyószámla egyeztetések, egyenlegközlők kiküldése, 
- a kimenő számlák analitikus nyilvántartása, 
- a jogerős bírság és pótdíj határozatok központi közlekedési közigazgatási bírság nyilvántartási 

programban (KBNY) történő vezetése, bevételeinek rögzítése, beazonosítása, 
- visszautalási igazolások és kiadási utalványok NKH Pénzügyi és Hatósági Bevétel-beszedési 

Főosztályának történő megküldése, annak pénzügyi rendezése céljából, 
- a szigorú számadású nyomtatványok megrendelése, átvétele, nyilvántartása, kezelése, 
- az NKH helyi szinten kezelt leltárainak összeállításában való közreműködés. 

b) Az előzőekben megjelölt pénzügyi feladatokat az NKH által biztosított FORRÁS SQL programban 
és az IcfC-Csekk, KBNY programban naprakészen szükséges elvégezni. A bírság tárgyában 
kiadmányozott határozat adatait az ügyintéző az IcfC-Csekk program határozat moduljában rögzíti. 

c) A Közlekedési Osztály kormánytisztviselői a fenti feladatok ellátásához az alábbi nyilvántartásokból 
jogosultak adatokat igényelni valamint adatokat rögzíteni: 
- Poszeidon iktatási rendszer, 
- Ekhir kzt, 
- MAUT Reader, 



12 
 

- KÖKIR, 
- EKKER, 
- Gigajava, 
- IcfC-Csekk,  
- Engedély 2004, 
- CIA, 
- KBNY.  

d) Az előzőekben felsorolt gazdasági, pénzügyi feladatok ellátásában a Kormányhivatal egyéb 
szervezeti egységeinek kormánytisztviselői közreműködhetnek. 

 

III. 2. 3. 5. Az Közlekedési Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és 
kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. 
rendeletben meghatározott szakértőként kérelemre megállapítja a közúti járművek fogyasztásának 
igazolás nélkül elszámolható mértékét. 

b) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/B.§-a szerint elrendeli – a biztosító értesítése 
alapján – a közlekedési balesettel érintett jármű műszaki vizsgálatát. 

c) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 19/A. § (11) 
bekezdése alapján kijelöli a Muzeális Minősítő Bizottság egy tagját a vizsgabiztosok közül. 

d) Kezeli a beérkező panaszokat és közérdekű bejelentéseket. 

 

III. 2. 4. A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály feladatai 

III. 2. 4. 1. A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai 
tekintetében 

 
a) Mérésügyi hatóságként a hatáskörébe utalt feladata a következő kötelező hitelesítésű 

mérőeszközök első, időszakos vagy javítás utáni hitelesítése: 
- vízmérők, 
- hőfogyasztás-mérők, 
- gázmérők és számító egységek, 
- mérőperemes földgázmennyiség-mérő rendszerek, 
- hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők, 
- automatikus és nem automatikus működésű mérlegek, 
- súlyok, 
- viteldíj-jelzők, 
- gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők, 
- kipufogógáz-elemző műszerek, 
- víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló 

mérőrendszerek (pl. üzemanyagmérők), 
- tartályok, tartályszintmérő készülékek, 
- szerencsejáték céljára szolgáló eszközök. 

 
b) Mérésügyi tevékenységének keretében gondoskodik a használati etalonok visszavezetettségéről, 

valamint végzi a közüzemi fogyasztásmérők ellenőrző vizsgálatát, a használati etalon 
berendezések felülvizsgálatát. 

 
c) A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendeletben meghatározott, műszaki biztonsági szempontból veszélyes alábbi 
berendezésekkel és létesítményekkel kapcsolatos eljárásokban műszaki biztonsági hatóságként 
jár el: 
- a földgáz csatlakozóvezetékei, felhasználói berendezései, telephelyi vezetékei, ezek 

tartozékai, 
- a nyomástartó berendezések és létesítmények, beleértve az autógáztöltő állomásokat, 
- a szállítható nyomástartó berendezések, 
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- a nyomástartó berendezés töltésére szolgáló berendezések, valamint az egyedi sűrített 
földgáztöltő berendezések, 

- a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók és üzemi berendezések, 
- a gázüzemű közúti jármű üzemanyag-ellátó berendezései, munkagép és nem közúti gép 

üzemanyag-ellátó berendezései, 
- a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, 

csomagolóeszközök, kivéve az ezek szállítására vonatkozó szállítóeszközök, 
- a veszélyes folyadékok és olvadékok - nyomástartó berendezésnek nem minősülő - 

tárolótartályai és tároló létesítményei, beleértve az üzemanyagtöltő állomást, valamint azok 
működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések, csővezetékek, szerelvények, 
tartozékok, 

- az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, 
biodízelt, bioetanolt, biomasszát előállító vagy tároló berendezések, létesítmények, 

- az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gáz- és 
olajfogyasztó energetikai berendezések, létesítmények, 

- a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti műszaki biztonsági hatósági eljárások hatálya alá 
tartozó berendezések, létesítmények, 

- a villamos energiáról szóló törvény szerinti csatlakozó-, összekötő és felhasználói 
berendezések, villamosművek, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben 
működő villamos berendezések és védelmi rendszerek, 

- a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendeletben meghatározott 
felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák. 

 
d) Ellátja a gáz csatlakozóvezeték- és a felhasználói berendezés-létesítési, a biztonsági előírást 

érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat, 
valamint e tevékenységek tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti hatósági feladatokat. 

 
e) Műszaki biztonsági hatóságként jár el a felvonó, mozgólépcső létesítésének, áthelyezésének, főbb 

műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakításának, használatbavételének, valamint 
elbontásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban a vasúti építmények építésügyi 
hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló kormányrendeletben  
meghatározott felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos hatósági eljárások 
kivételével. 

 
f) Eljár a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetikai létfontosságú 

rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban. 
 
g) A műszaki-biztonsági szakhatósági közreműködést igénylő ügyben az ügyfélnek az eljárás 

megindítása előtt benyújtott kérelmére 6 hónapig felhasználható, előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki. 

 
h) Műszaki-biztonsági hatósági tevékenységének keretében ellenőrzi az egyes műszaki biztonsági 

szempontból veszélyes üzemű létesítmények, berendezések: 
- létesítésére, kivitelezésére, felállítására, 
- üzembe helyezésére, 
- üzemeltetésére, 
- időszakos ellenőrzésére, 
- átalakítására, javítására, bontására, megszüntetésére, 
- vizsgálatát, átalakítását, javítását végző szervezetek tevékenységének ellenőrzésére, 
- kezelését végzők szakképesítésére, 
- vonatkozásában műszaki biztonsági tevékenységet ellátó szervezetek tevékenységének 

ellenőrzésére, 
- alkalmazásával szolgáltatást végző szervezetek tevékenységére vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések megtartását és érvényesülését. 

 
i) Az egyes műszaki biztonsági szempontból veszélyes üzemű létesítmények, berendezések, 

valamint egyes szervezetek vonatkozásában engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört 
gyakorol. 
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j) A villamos összekötő vagy felhasználói berendezés üzembe helyezése esetén a balesetelhárítási, 

illetve az élet-, testi épség-, egészség- és vagyonvédelmet, valamint az üzembiztonságot szolgáló 
jogszabályi rendelkezések megtartásának vizsgálata céljából villamos biztonságtechnikai 
ellenőrzést folytat le a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében. 

 
k) Bejelentés alapján kivizsgálja a hatáskörébe tartozó rendkívüli események okait és 

következményeit. 
 
l) A műszaki biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében a műszaki biztonsági követelmények 

megtartása érdekében ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a jogszabályok a hatáskörébe 
utalnak. 

 
m) Igazolja - a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó 

illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló rendeletben foglaltak alapján - az 
üzemanyag töltőállomásokon a kútfejek benzingőz-visszanyerő rendszerére, a tárolóberendezések 
és szállítótartályok benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerére előírt követelmények 
betartását. 

 
n) Ellátja a gázszerelők közhitelű nyilvántartásba vételével kapcsolatos hatósági feladatokat. 
 
o) Építésügyi hatóságként jár el a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi sajátos 

építményfajták tekintetében: 
- a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 

építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltő-állomásokat és az azok rendeltetésével 
szorosan összefüggő rendeltetésű építményeket), 

- a közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai, az utak kivételével, 
- a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló 

építmény, 
- a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók elhelyezését vagy védelmét 

közvetlenül szolgáló építmény, 
- a külön jogszabályban meghatározott, 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítőképességű 

kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű berendezés védelmét vagy a 0,5 MW-nál 
nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és hőszolgáltatási berendezés (ideértve a fűtőművet is) 
védelmét közvetlenül szolgáló építmény, 

- 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, a villamosmű kivételével, 

- az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító, 
- az épített üvegipari vagy fémipari kemence, 
- építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés (aszfaltkeverő telep építményei), 
- ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeiből 

álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, az elhelyezését vagy védelmét 
közvetlenül szolgáló építménnyel együtt, 

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

- a külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a 
közvetlen vezeték. 

 
p) Szakhatóságként, szakkérdés vizsgálatában folyamatosan közreműködik az építésügyi hatósági 

engedélyezési, illetve a telepengedélyezési eljárásokban. 
 
III. 2. 4. 2. A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 
ügyeket. 

b) Ellátja a szükséges nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat. 
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III. 2. 4. 3. A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Igény szerint végzi a nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök kalibrálását, méréstechnikai 
vizsgálatát. 

b) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal javaslata alapján összeállított éves ellenőrzési 
tervben foglaltak szerint folyamatosan végzi a mérésügyi és műszaki biztonsági területeken 
meghatározott ellenőrzési feladatokat. 

 

IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

 

IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok  

a) A hatósági ügyintézők a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti munkamegosztásuk 
alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály eltérő 
eljárási szabályokat állapít meg. Az ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb határidőt 
bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. A határidők 
számítására a Ket. 65. §-ában és az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. 

b) Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú eljárás 
fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, valamint azon 
végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem, valamint a 
fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, valamint az eljárás során 
folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik-e.  

c) A hatósági ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát állapítja 
meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.  

d) Ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági ügyintéző - 
amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége fennáll - értesíti 
az ügyfelet/ügyfeleket. 

e) A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben 
van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 

f) A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30. §-ában 
meghatározott feltételek fennállása esetén. 

g) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában meghatározott 
feltételek bekövetkezése esetén.  

h) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában meghatározott 
feltételek fennállása esetén.    

i) A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 
képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

j) A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 
kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

k) A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 
rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 
lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 
tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen 
készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 39. 
§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

l) A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak szerint 
vehet igénybe. 
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m) A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 
kiszabását tartalmazó döntést. 

n) Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak 
betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok zártan 
kezelését. 

o) A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49 §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 

p) A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során 
felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 
meghatározottakat kell tartalmaznia. 

q) A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 
közzétételéről. 

r) A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén gondoskodik 
annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztéséről, a fellebbezésről kialakított álláspont 
előkészítéséről. 

s) Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb időn 
belül kell előkészíteni.  

t) A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 

u) A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 
cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

 

IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  

IV. 2. 1. Fogyasztóvédelmi Osztály 

a) Vezetői ellenőrzés 

Az ágazati jogszabályok, egyéb szakmai és kormányhivatali belső szabályzatok és az ellenőrzési 
terv alapján az alábbi munkafolyamatok ellátása: 

- Éves vezetői ellenőrzési terv kidolgozása, megtervezése. 
- Éves vezetői ellenőrzési terv végrehajtása, ennek keretében az egyes munkafolyamatok 

nyomon követése, ellenőrzése. 
 

b) Éves vizsgálati program végrehajtása 

A Ket., továbbá a Fogyasztóvédelmi Osztály hatáskörét megállapító jogszabályok, szabályzatok 
alapján az alábbi munkafolyamatok ellátása. 

- Éves vizsgálati program témafelelőseinek kijelölése, az éves vizsgálati program 
megismerése, koordinálása, helyi vizsgálatok tervezése. 

- Éves vizsgálati program kijelölt témafelelősök általi végrehajtása, ennek keretében 
témavizsgálatok indítása, részjelentések és jelentések határidőre történő elkészítése a 
témafelelősök által. 

 
c) Veszélyes termékek forgalomból való kiszűrése 

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. tv. (a továbbiakban: Pftv.), a 
piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet, valamint a 
vonatkozó szabályzatok alapján az alábbi munkafolyamatok ellátása: 

- Helyszíni ellenőrzés, mintavételezés.  
- Piacfelügyeleti tevékenység, ennek keretében az informatikai rendszerek kezelése, 

riasztások készítése, termékek nyomon követése a fogyasztóvédelmi felügyelők által. 
 

d) Fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti hatósági eljárás lefolytatása 

A Ket., Pftv., továbbá a Fogyasztóvédelmi Osztály hatáskörét megállapító jogszabályok, 
szabályzatok alapján az alábbi munkafolyamatok ellátása: 
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- A kérelemre és a hivatalból induló eljárások lefolytatása, ennek keretében helyszíni 
ellenőrzés/szemle elvégzése, mintavétel, tényállás tisztázása, bizonyítékok beszerzése, 
közbenső döntések meghozatala.  

- Érdemi döntés meghozatala. 
- Jogerős határozatok nyilvánosságra hozatala. 

 
e) Hatósági végrehajtási tevékenység 

Főigazgatói utasítások, belső szabályzatok, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
42. § (3) bekezdése és egyéb, a Fogyasztóvédelmi Osztály hatáskörét megállapító jogszabályok 
alapján az alábbi munkafolyamatok ellátása: 

- Jogerős bírságdöntések kigyűjtése, archiválása, elküldése. 
- Lejárt fizetési határidejű rendezetlen bírságügyek végrehajtásra átadása, függő tételek 

lezárása, ennek keretében: informatikai szakrendszerek kezelése, figyelése, adósok 
kilistázása, fizetési felszólítás elkészítése, végrehajtásra átadás, törlésre javasolt bírságok 
előkészítése. 

 
f) Hatósági tanácsadó iroda, rezsipont működtetése 

A Ket., továbbá a Fogyasztóvédelmi Osztály hatáskörét megállapító jogszabályok, szabályzatok 
alapján az alábbi munkafolyamat ellátása: 

- Fogyasztóvédelmi tanácsadó tevékenység, kérelmek jegyzőkönyvezése, tanácsadás 
nyújtása.  

 
g) Nemzetközi feladatok 

A Ket., továbbá a Fogyasztóvédelmi Osztály hatáskörét megállapító jogszabályok, szabályzatok 
alapján az alábbi munkafolyamat ellátása: 

- Európai Uniós és nemzetközi feladatok, CPC és IMI rendszerek kezelése. 
 
IV. 2. 2. Útügyi Osztály 

a) Építési engedélyezési eljárás 

- A hatósági ügyintéző a kérelem és mellékletei érkeztetését, iktatását, szignálását követően az 
utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével elvégzi az iratanyag formai és 
tartalmi ellenőrzését, vizsgálja a hatáskört és illetékességet. Intézkedik hiánypótlási felhívás 
kibocsátásáról, díjfizetési felszólítás és számviteli bizonylat megküldéséről, továbbá ügyféli, 
képviseleti, tervezői jogosultság megállapításáról. 

- Értesítést küld az eljárás megindításáról, helyszíni szemléről, közmeghallgatásról, hatósági 
egyeztetésről. 

- A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
intézkedik a szakhatósági állásfoglalások beszerzésére és a szakkérdés vizsgálatában 
közreműködő szervezeti egységek megkeresésére. Szükség esetén gondoskodik az ügyféli 
nyilatkozatok megkéréséről. 

- Döntés előkészítése, szükség esetén előzetes jóváhagyás, kiadmányozás, postázás. 

- Jogerősítés, tervdokumentáció záradékolása, irattárba helyezés. 

 

b) Forgalomba helyezési eljárás 

- A hatósági ügyintéző a kérelem és mellékletei érkeztetését, iktatását, szignálását követően az 
utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével elvégzi az iratanyag formai és 
tartalmi ellenőrzését, vizsgálja a hatáskört és illetékességet. Intézkedik hiánypótlási felhívás 
kibocsátásáról, a díjfizetési felszólítás és számviteli bizonylat megküldéséről, továbbá ügyféli, 
képviseleti, tervezői jogosultság megállapításáról. 

- Értesítést küld az eljárás megindításáról, helyszíni szemléről, hatósági egyeztetésről. 
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- A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
intézkedik a szakhatósági állásfoglalások beszerzésére és a szakkérdés vizsgálatában 
közreműködő szervezeti egységek megkeresésére. Szükség esetén gondoskodik az ügyféli 
nyilatkozatok megkéréséről. 

- Döntés előkészítése, szükség esetén előzetes jóváhagyás, kiadmányozás, postázás. 

- Jogerősítés, irattárba helyezés. 

 

c) Egyéb útügyi eljárások 

- A hatósági ügyintéző a kérelem és mellékletei érkeztetését, iktatását, szignálását követően a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 
rendeletben foglaltak figyelembevételével elvégzi az iratanyag formai és tartalmi ellenőrzését, 
vizsgálja a hatáskört és illetékességet. Intézkedik hiánypótlási felhívás kibocsátásáról, díjfizetési 
felszólítás és számviteli bizonylat megküldéséről, továbbá ügyféli, képviseleti jogosultság 
megállapításáról. 

- Értesítést küld az eljárás megindításáról, helyszíni szemléről, hatósági egyeztetésről. 

- Az útügyi érdekek érvényre juttatása és a tényállás teljes körű tisztázása érdekében ügyféli 
nyilatkozatok, iratok, szakvélemény, belföldi jogsegély kérése. 

- Döntés előkészítése, szükség esetén előzetes jóváhagyás, kiadmányozás, postázás. 

- Jogerősítés, irattárba helyezés. 

 

d) Forgalomtechnikai eljárás 

- A hatósági ügyintéző a kérelem és mellékletei érkeztetését, iktatását, szignálását követően a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 
rendeletben, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. 
(XII. 21.) KM rendeletben foglaltak figyelembevételével elvégzi az iratanyag formai és tartalmi 
ellenőrzését, vizsgálja a hatáskört és illetékességet. Intézkedik hiánypótlási felhívás 
kibocsátásáról, díjfizetési felszólítás és számviteli bizonylat megküldéséről, továbbá ügyféli, 
képviseleti jogosultság megállapításáról. 

- Értesítést küld az eljárás megindításáról, helyszíni szemléről, hatósági egyeztetésről. 

- Az útügyi érdekek érvényre juttatása és a tényállás teljes körű tisztázása érdekében ügyféli 
nyilatkozatok, iratok, szakvélemény, belföldi jogsegély kérése. 

- Döntés előkészítése, kiadmányozás, postázás. 

- Jogerősítés, irattárba helyezés. 

 

e) Szakhatósági közreműködés és szakkérdés vizsgálata 

- A hatósági ügyintéző a kérelem és mellékletei érkeztetését, iktatását, szignálását követően a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 
rendeletben, valamint az egyes ágazati jogszabályokban foglaltak figyelembevételével elvégzi a 
megkeresés formai és tartalmi ellenőrzését, vizsgálja a hatáskört és illetékességet. Intézkedik 
hiánypótlási felhívás kibocsátásáról, továbbá ügyféli, képviseleti jogosultság megállapításáról. 

- Szükség esetén helyszíni szemle, hatósági egyeztetés tartása. 

- Az útügyi érdekek érvényre juttatása és a tényállás teljes körű tisztázása érdekében ügyféli 
nyilatkozatok, iratok, belföldi jogsegély kérése. 

- A tervek, közútkezelői állásfoglalások alapján döntés előkészítése kiadmányozás, postázás. 

- Az eljáró hatóság határozatának vizsgálata (a szakhatósági állásfoglalást, a szakkérdés 
vizsgálata során előírt feltételeket tartalmazza-e), irattárba helyezés. 
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f) Hatóságivá váló útügyi eljárás 

- A hatósági ügyintéző a kérelem és mellékletei érkeztetését, iktatását, szignálását követően a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 
rendeletben, a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben foglaltak 
figyelembevételével elvégzi az iratanyag formai és tartalmi ellenőrzését, vizsgálja a hatáskört és 
illetékességet. Intézkedik hiánypótlási felhívás kibocsátásáról, díjfizetési felszólítás és számviteli 
bizonylat megküldéséről, továbbá ügyféli, képviseleti jogosultság megállapításáról. 

- Értesítést küld az eljárás megindításáról, helyszíni szemléről, hatósági egyeztetésről. 

- Az útügyi érdekek érvényre juttatása és a tényállás teljes körű tisztázása érdekében ügyféli 
nyilatkozatok, iratok, szakvélemény, belföldi jogsegély kérése. 

- Döntés előkészítése, szükség esetén előzetes jóváhagyás, kiadmányozás, postázás. 

- Jogerősítés, irattárba helyezés. 

 

g) Másodfokú hatósági eljárás 

- A hatósági ügyintéző a fellebbezés és mellékletei érkeztetését, iktatását, szignálását követően a 
Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben, a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 
rendeletben foglaltak figyelembevételével elvégzi az iratanyag formai és tartalmi ellenőrzését, 
vizsgálja a hatáskört és illetékességet. Vizsgálja, hogy időben nyújtották-e be a fellebbezést, 
intézkedik hiánypótlási felhívás kibocsátásáról, díjfizetési felszólítás és számviteli bizonylat 
megküldéséről, továbbá ügyféli, képviseleti jogosultság megállapításáról. 

- Értesítést küld az eljárás megindításáról, helyszíni szemléről, hatósági egyeztetésről, bizonyítékok 
ismertetése, iratbetekintés biztosítása. 

- Az érintett szakhatóságok, szakkérdést vizsgáló hatóságok megkeresése, az útügyi érdekek 
érvényre juttatása és a tényállás teljes körű tisztázása érdekében ügyféli nyilatkozatok, iratok, 
szakvélemény, belföldi jogsegély kérése. 

- Döntés előkészítése, szükség esetén előzetes jóváhagyás, kiadmányozás, postázás. 

- Jogerősítés, irattárba helyezés. 

 

h) Építésfelügyeleti ellenőrzés 

- A hatósági ügyintéző az építési tevékenység megkezdésének bejelentését követően rögzíti az 
adatokat. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben és az 
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével 
szúrópróbaszerűen kiválasztott helyszíneken ellenőrzést végez. 

- Jegyzőkönyvet készít az ellenőrzésről. 

- Hiányosság esetén szankció alkalmazása. 

- Döntés előkészítése, kiadmányozás, postázás. 

- Jogerősítés, irattárba helyezés. 

 

i) Utánképzés 

- Az utánképzésre jelentkezést követően a hatósági ügyintéző a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény és a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján ellenőrzi a jelentkező személyazonosságát, ügyfélképességét, a jelentkezéshez 
szükséges iratokat.  

- Adatrögzítés, regisztráció a KATVIZS szakmai programban, eljárási díj megfizetését követően 
számviteli bizonylat kiállítása. 
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- Feltárási időpont meghatározása, tájékoztatás a feltárásról, feltárás vezénylése, vizsgabiztos, 
pszichológus meghatározása. 

- A feltárást, azaz pszichológiai explorációt, vezetési próbát, közlekedési ismeretek szintfelmérését 
követően egyéniesített programba sorolás. 

- A program elvégzését követően a képzőszervi iratok ellenőrzése, utánképzési vizsgaigazolás 
kiadása. 

 

j) Elméleti vizsgáztatás 

- Az elméleti vizsgaigény képzőszerv általi lejelentését követően a hatósági ügyintéző a közúti 
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 02.) 
Korm. rendelet figyelembevételével elvégzi a csatolmányok ellenőrzését, orvosi alkalmassági 
vélemény, iskolai végzettség, meghatalmazások, meglévő vezetői engedélyek, felmentések, 
pénzügyi fedezet ellenőrzését. Érkezési sorrendben meghatározza a vizsgalehetőségek 
figyelembevételével a vizsga időpontját. 

- Adatrögzítés a KATVIZS szakmai programban, vizsgajegyzőkönyv elkészítése, visszaellenőrzése, 
hitelesítése, vizsgabiztos vezénylése. 

- A vizsga lebonyolítása a vizsgázó személyazonosságának megállapításával. 

- Vizsgajegyzőkönyv leadása, eredmények rögzítése, irattárba helyezés. 

 

k) Gyakorlati vizsgáztatás 

- A gyakorlati vizsgaigény képzőszerv általi lejelentését követően a hatósági ügyintéző a közúti 
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet figyelembevételével elvégzi az iratok tartalmi, 
formai ellenőrzését. A pénzügyi fedezetet ellenőrzése, a lejelentő átvétele, a vizsgaidőpont 
kijelölése, aláírása, bélyegzővel való hitelesítése. 

- Vizsgajegyzőkönyv elkészítése, hitelesítése, vizsgabiztos vezénylése. 

- A vizsga lebonyolítása a vizsgázó személyazonosságának megállapításával. A vizsgázó 
teljesítményének értékelése, szükség esetén a vizsga felfüggesztése, a vizsgajegyzőkönyv 
aláírása a vizsgázó által, értékelő és pontozó lap kitöltése. 

- Vizsgajegyzőkönyv leadása, eredmények rögzítése. 

- Vizsgaigazolás elkészítése, kiadmányozása, kiadása, irattárba helyezése. 

 

l) Képzésfelügyeleti ellenőrzés 

- A képzőszervek ellenőrzése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 
alapján. Az ellenőrzés jellegétől függően a képzőszerv, tanpálya értesítése az ellenőrzési tervnek 
megfelelően. 

- Ellenőrzés lefolytatása, jegyzőkönyv felvétele, azonnali intézkedés 

- Jegyzőkönyv iktatása, irattárba helyezés. 

 

m) Vizsgaigazolás másolat kiadás 

- A kérelem érkeztetését, szignálását, iktatását követően a hatósági ügyintéző elvégzi az iratanyag 
formai, tartalmi ellenőrzését, hatáskör, illetékesség vizsgálata, díjfizetés ellenőrzése. 

- Adategyeztetés, vizsgaigazolás elkészítése, kiadmányozás, irattárba helyezés. 
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n) Fellebbezés felterjesztésének rendje 

- A fellebbezés előterjesztését, szignálását, iktatását követően a hatósági ügyintéző a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak 
figyelembevételével vizsgálja a fellebbezést (határidőben terjesztették be, jogosulttól származik, 
fellebbezés illetékét, díját lerótták, költségmentességet, igazolási kérelmet beadták). 

- Saját hatáskörben történő jogorvoslat vizsgálata. 

- Fellebbezés és az iratanyag továbbítása a másodfokú hatóság részére. 

- Értesítés a nem fellebbező ügyfelek részére, hogy a döntés nem vált jogerőssé.  

 

o) Kereset felterjesztésének rendje 

- A hatósági ügyintéző a kereset és mellékletei érkeztetését, iktatását, szignálását követően a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben foglaltak figyelembevételével a kereset 
felterjesztése a másodfokú hatósághoz. 

- Értesítés a felterjesztéséről azon érintettek részére, akiknek jogát, jogos érdekét a kereset érinti.  

 

p) Közérdekű bejelentések, panaszok kezelése 

- A bejelentés, panasz minősítése a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi 
CLXV. törvényben foglaltak figyelembevételével. A hatósági ügyintéző a bejelentés érkeztetését, 
iktatását, szignálását követően elvégzi az iratanyag formai, tartalmi ellenőrzését, vizsgálja a 
hatáskört, illetékességet. A bejelentésben foglaltakat a panasz törvény és az ágazati jogszabályok 
figyelembevételével kivizsgálja. Amennyiben hosszabb időt igényel a panasz vizsgálata, értesíti a 
bejelentőt az ügyintézési idő várható alakulásáról. 

- A tényállás teljes körű tisztázása érdekében helyszíni szemle, hatósági egyeztetés elrendelése, 
ügyféli nyilatkozatok, iratok, belföldi jogsegély kérése, vizsgálati jegyzőkönyv felvétele. 

- A bejelentő tájékoztatása a vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésről, szükség esetén 
eljárás kezdeményezése, kiadmányozás, postázás. 

- Intézkedés a jogszerű állapot helyreállítására, feltárt hiba megszüntetésére, felelősségre vonás 
kezdeményezése. 

- Nyilvántartásba vétel, panasz jogosságának, nem jogosságának rögzítése, irattárba helyezés. 

 

IV. 2. 3. Közlekedési Osztály 

a) Járművek műszaki vizsgálatai  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak figyelembe vételével az 
ügyfél kérelmére az alábbi munkafolyamatok ellátása. 

- A műszaki vizsgáztatásra való bejelentkezések fogadása, azok programozása a 
képviselet saját vizsgálóállomásai tekintetében. 

- A szervezeti egység területén működő kijelölt vizsgálóállomásokon tartott műszaki 
vizsgáztatáshoz szükséges anyagok előkészítése, és annak során keletkezett anyagok 
(dokumentumok, adatok) ellenőrzése hiánytalansági, teljességi és minőségi szempontból. 

- A műszaki vizsgaesemények számlázása. Pénzkezelő hely pénzkezelői feladatának 
ellátása. 

- A közúti járművek saját vizsgahelyen történő, forgalomba helyezés előtti és időszakos 
műszaki vizsgáztatása; az egyes járművek minősítő vizsgálata; „Nemzetközi Időszakos 
Vizsgálati Bizonyítvány”, jóváhagyási igazolás kiadása; egyedi forgalomba helyezés 
engedélyezési eljárás lefolytatásában való közreműködés; vámkezelést megelőző 
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vizsgálat elvégzése; közlekedési engedély kiadása, az arra vonatkozó jogszabályok, 
belső szabályozó eszközök rendelkezései szerint.  

- Járművek kihelyezett műszaki vizsgákon történő műszaki vizsgáztatása, az arra 
vonatkozó jogszabályok, belső szabályozó eszközök rendelkezései szerint.  

- Egyéb műszaki tartalmú igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés  
- A műszaki vizsgáztatáshoz szükséges szigorú számadású nyomtatványok kezelése. 

Részvétel az egyéb szigorú számadású nyomtatványok kezelésében. 
- A tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció ellátása. 

b) Átalakítási és összeépítési engedélyezési eljárás 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak figyelembe vételével az 
ügyfél kérelmére az alábbi munkafolyamatok ellátása. 

- Az engedély kérelmek fogadása, illetékesség vizsgálata, rögzítés a nyilvántartási 
rendszerben. 

- Az engedélyek számlázása. Pénzkezelő hely pénzkezelői feladatának ellátása. 
- Szükség esetén további szakmai információ beszerzése. 
- Jármű összeépítésre, átalakításra vonatkozó szakmai háttéranyag, tervdokumentáció 

értékelése, feldolgozása, az engedély kiadása. 
- A tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív tevékenység ellátása. 

 
c) Hatósági tevékenység engedélyezése, ellenőrzése 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 24/A. § (2) bekezdése alapján , a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33/A. §-ban meghatározott tanúsító 
szervezetek, illetve a Kkt. 27. § (5) bekezdésében meghatározott regisztrált autóbontói 
tevékenység engedélyezése és ellenőrzése az alábbiak szerint.  

- Kérelem, iratanyag formai és tartalmi elbírálása, illetékesség vizsgálata. 
- Hatósági díj beszedése. Pénzkezelő hely pénzkezelői feladatának ellátása. 
- Helyszíni szemle, egyeztetés más hatóság bevonásáról.  
- Ügyfél nyilatkozatok, iratok bekérése, hiánypótlási felhívás kibocsátása, szükség esetén 

belföldi jogsegély kérése. 
- Döntés előkészítés, hatósági szerződés, illetve közreműködői megállapodás 

előkészítése. 
- Szükséges ellenjegyzések beszerzése (Főosztályvezető, NKH, KEKKH), kiadmányozás. 
- A tevékenységhez kapcsolódó szakrendszer beállítása, adatok rögzítése. 
- A tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció ellátása.  
- Hatósági tevékenység rendszeres ellenőrzése, ellenőrzési jegyzőkönyvek nyilvántartása. 
- Ellenőrzések eredménye alapján a szükséges szankciók kiszabása. 
- A szankciók betartásának ellenőrzése. Kiszabott bírságok nyilvántartása. 
- Hatósági szerződés megszűnése, megszüntetése.  
 

d) Közlekedési szolgáltatás engedélyezése 

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, 
továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendeletben és a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról 
szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben meghatározott közlekedési szolgáltatások engedélyezése 
és sajátszámlás igazolványok kiadása az alábbiak szerint: 

- Kérelem, iratanyag formai és tartalmi elbírálása, illetékesség vizsgálata.  
- Hatósági díj beszedése. Pénzkezelő hely pénzkezelői feladatának ellátása. 
- Szolgáltatáshoz szükséges feltételek szakrendszerekben történő ellenőrzése. 
- Hiánypótlási felhívás kibocsátása. 
- Szolgáltatás adatainak szakrendszerben történő rögzítése. 
- Engedélyek, igazolások kinyomtatása, kiadmányozása.  
- A tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív tevékenység ellátása. 
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e) Gépjárműfenntartó ellenőrzés 

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM 
rendeletben meghatározott gépjárműfenntartói bejelentések fogadása és ellenőrzése az alábbiak 
szerint: 

- Gépjárműfenntartói bejelentés fogadása, illetékesség vizsgálata. 
- A bejelentővel egyeztetett helyszíni ellenőrzés lefolytatása, a személyi és tárgyi feltételek 

vizsgálata. 
- Szükség esetén hiánypótlási felhívás kibocsátása, más hatóság értesítése. 
- Megfelelő feltételek esetén jegyzőkönyv továbbítása a gépjárműfenntartók nyilvántartását 

vezető NKH részére. 
- Gépjárműfenntartó szervezetek rendszeres és eseti ellenőrzése. 
- Hiányosság esetén szankciók kiszabása. 
 

f) Ellenőri jegyzőkönyv feldolgozása 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet, a díj ellenében végzett közúti 
árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett 
személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel 
összefüggő jogszabályok módosításáról  szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint a közúti 
közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
rendelet előírásainak figyelembe vételével az alábbi munkafolyamatok ellátása: 

- Az ellenőrzés alapján keletkezett jegyzőkönyvek iktatása, szignálás. 
- Iratanyag formai, tartalmi ellenőrzése, hatáskör, illetékesség vizsgálata, és a keletkezett 

anyagok (dokumentumok, adatok) ellenőrzése hiánytalansági, teljességi és minőségi 
szempontból. 

- Az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglaltak alapján a jogsértés megállapítása, a lefoglalt 
bizonyítékok vizsgálata. 

- Értesítés eljárás megindításáról, telephelyi ellenőrzésre felhívás, szabálysértési eljárás 
kezdeményezése, műszaki vizsgálatra történő berendelés. 

- Ügyfél nyilatkozat, iratok bekérése, jogsegély kérése, szemlére történő végzés, 
bizonyítékok vizsgálata.  

- Döntés előkészítés, figyelmeztető, vagy közigazgatási bírságot kiszabó határozat, 
szabálysértési feljelentés önkormányzat vagy rendőrség felé. 

- Kiadmányozás, a határozat postai úton történő megküldése. 
- Jogerősítés, irattárba helyezés, bírsággal kapcsolatos esetleges utófeladatok. 

 
g) Telephelyi ellenőrzés 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet előírásainak figyelembe vételével az 
alábbi munkafolyamatok ellátása: 

- Az ellenőrzés jellegétől függően az eljárás megindítása, az üzembentartó előzetes 
értesítése végzésben. 

- Heti vezénylésben üzemeltető telephelye, időpont, ellenőrök kijelölése. 
- Ellenőrzés lefolytatása, ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele. Jogsértés megállapítása 

esetén a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a tényállás, a jogsértés bizonyítékainak 
bevonása, lefoglalása mellett. 

- Ellenőrzési jegyzőkönyv átadása aláírást követően. 
- Jegyzőkönyv érkeztetése. 

 
h) Digitális menetíró készülékhez járművezetői, műhely és ellenőri kártya kiadása 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a 263/2006. (XII. 20.) Korm. 
rendelet, a 124/2005 (XII. 29.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével az alábbi 
munkafolyamatok ellátása: 
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- Kérelem és mellékletei érkezése, iktatása, szignálása. 
- Iratanyag formai, tartalmi ellenőrzése, hatáskör, illetékesség vizsgálata, és a keletkezett 

anyagok (dokumentumok, adatok) ellenőrzése hiánytalansági, teljességi és minőségi 
szempontból. 

- Feltételek teljesülése esetén adatfeldolgozás a CIA rendszerben, számla készítése, 
engedélydíj megfizetésére felszólítás, engedélydíj megfizetését követően számviteli 
bizonylat kiadása. 

- Elveszett, sérült kártyák esetén az új kártyaigénylés feltételeinek vizsgálata, döntés 
meghozatala, kiadmányozása, adatfeldolgozás a CIA rendszerben.   

- Postázás, keletkezett dokumentumok irattárba helyezése. 
 
i) Közúti ellenőrzés 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti járművek műszaki 
megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet, a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, a 
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet előírásainak figyelembe vételével az alábbi munkafolyamatok 
ellátása: 

- Az ellenőrzés tervezése, megszervezése. Heti vezénylésben ellenőrzési helyek, 
időpontok, ellenőrzési célok, ellenőrök, ellenőri gépkocsik kijelölése. 

- Ellenőrzés lefolytatása, ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele.  
- Jogsértés megállapítása esetén a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a tényállás, a 

jogsértés bizonyítékainak bevonása, lefoglalása mellett. 
- Az ellenőrzés helyszínén az ügyfél tájékoztatása a várható eljárásról. 
- Ellenőrzési jegyzőkönyv, mérési bizonylat átadása aláírást követően. 
- Jegyzőkönyv érkeztetése.  

 

IV. 2. 4. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály   

a) Mérőeszközök hitelesítése 

Törvényi előírás, hogy a joghatással járó mérést csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas 
hiteles mérőeszközzel (hiteles anyagmintával), vagy használati etalonnal ellenőrzött (kalibrált) 
mérőeszközzel lehet végezni. Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok 
és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt 
mennyiség és/vagy minőség tanúsítására, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének 
megállapítására vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel, továbbá az élet- és 
egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén. Használati etalonnal kell 
rendszeresen ellenőrizni azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt 
mérőeszközöknek a pontosságát, amelyek hitelesítése nem kötelező. 
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. sz. 
melléklete felsorolja azokat a - közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a 
közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, 
valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt - 
mérőeszközöket, melyek kötelező hitelesítésű eszközök. A hitelesítés mérésügyi hatósági 
tevékenység, melyet csak feljogosított hitelesítő végezhet.  
A mérésügyi hitelesítés: 

- célja annak elbírálása, hogy az eszköz megfelel-e a mérésügyi követelményeknek. A 
hitelesítési engedély kiadását eredményes típusvizsgálat előzi meg;  

- fajtái: az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítés. A hitelesítés általában 
mindendarabos, egyes mérőeszköz típusoknál (meghatározott feltételek teljesülése 
esetében)  mintavételes;  

- fázisai: annak a megállapítása, hogy a hitelesítendő mérőeszköz az engedélyezett 
típusnak megfelel-e, méréssel történő vizsgálata annak, hogy a mérőeszköz pontossága 
megfelel-e a hitelesítési hibahatár követelményének, és a hitelesség tanúsító jellel 
és/vagy okirattal történő igazolása (tanúsítás);  

- helye: történhet az illetékes mérésügyi szerv hivatalában, a hitelesítést kérő fél által 
fenntartott, a mérésügyi szerv által előzetesen elismert hitelesítő laboratóriumban, vagy 
egyéb külső helyszínen. 
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A mérésügyi hitelesíttetésre kötelezett eszközök mérésügyi követelményeit, hitelesítésük általános 
feltételeit és eljárásrendjét az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóság a 
honlapján megtekinthető hitelesítési előírásokban határozza meg. A mérésügyi szerv erre 
feljogosított kormánytisztviselői a mérésügyi hitelesítésre kötelezett eszközöket az illető 
eszközfajtára kiadott hitelesítési előírás szerint hitelesítik. Az eszköz hitelesítése során a 
mérésügyi hatóság műszaki vizsgálattal ellenőrzi és tanúsító jellel és/vagy hitelesítési 
bizonyítvánnyal igazolja, hogy az eszköz megfelel a hitelesítési engedélyében foglalt 
követelményeknek. A magyar törvényes tanúsító (nemzeti hitelesítési) jeleket a mérésügyről szóló 
1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete 
határozza meg. 

 
b) Közüzemi fogyasztásmérők pontossági ellenőrzése 

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja, a végrehajtását 
szabályozó 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 82-83. §-okban és 
88-89.§-okban foglaltak szerint a mérésügyi szerv a közüzemi szolgáltatások körében használt 
fogyasztásmérők tekintetében, közüzemi szolgáltató kérelmére rendkívüli hitelesítést, mérésügyi 
felülvizsgálatot, bevizsgálást, azaz pontossági ellenőrzést végezhet, amennyiben:  

-  az ügy eldöntésére vonatkozó kérdés a mérőeszköz metrológiai tulajdonságaira 
vonatkozik, továbbá 

-  a mérőeszköz sértetlen és a hitelesítés hatálya fennáll. 
 

A pontossági ellenőrző vizsgálat laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálat, amely 
szemrevételezésből, méréstechnikai vizsgálatból és adatrögzítésből áll. A vizsgálat célja annak 
elbírálása, hogy a használatában felfüggesztett, hiteles fogyasztásmérő metrológiai, 
méréstechnikai tulajdonságai megfelelnek-e - a vizsgálat időpontjában, a bemutatott állapotában - 
a vonatkozó hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek. Az ügyben kiállított 
hatósági bizonyítvány a mérőeszközön végzett pontossági ellenőrzés dokumentált elvégzésén és 
annak eredményén alapul. Az ügyfelek a pontossági ellenőrző vizsgálaton jelen lehetnek. 
A vizsgálat során mérőeszköz vizsgálati jegyzőkönyv kiállítására kerül sor, amelyben a 
mérőeszköz vizsgálatának körülményeit és a vizsgált mérőeszközre vonatkozó tényeket rögzítik. A 
szemrevételezés során a fogyasztásmérőn korábban elhelyezett mérésügyi törvényes tanúsító 
jel(ek) sértetlenségének és a hitelesítés érvényességének (a kérem benyújtásának időpontjában) 
megállapítása, valamint a mérőeszköz elszámolási célra történő alkalmasságának ellenőrzése 
történik. 
A vizsgálatot követően kiállított hatósági bizonyítvány egy példánya a kérelmezőnek (közüzemi 
szolgáltató), egy példánya az ellenérdekelt félnek (fogyasztó) kerül megküldésre. 
A vizsgálat során keletkező adatok, mérési eredmények dokumentált megismerése, a hatósági 
bizonyítvány kézhezvételét követően az alábbiak szerint lehetséges. 
A hatóság a mérési eredményeket: 

- a hatóságok kérelmére minden esetben megadja; 
- az ügyben érintett bármelyik fél kérheti a Ket. 68. § (1) bekezdése alapján a mérés során 

keletkezett, a döntést megalapozó adatok megismerését. Az ilyen tartalmú iratok 
megtekintését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 26. § (5)-(6) bekezdései alapján az eljáró területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóság vezetőjétől írásban kell kérelmezni. Az iratbetekintésre 
vonatkozóan – engedélyezés esetén – a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóság a Ket. 69. § (1) – (6) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el. 

 
Kapcsolódó jogszabályhelyek: 

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 64. § (9) bekezdése, 

- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. mellékletének 14.4. pontja, 

- a földgázellátásról szóló 2008. XL. törvény 101. §-a, illetve a végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 12.3. pontja. 

 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99100045.tv
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c) Nyomástartó berendezések és rendszerek felügyelete  

A kazánok, illetőleg a fűtött vagy nem fűtött nyomástartó edények létesítésének, 
használatbavételének, átalakításának és javításának műszaki biztonsági felügyeletét, a kazánok 
vegyi kezelésének engedélyezését és ellenőrzését a fővárosi és megyei kormányhivatalok illetékes 
mérésügyi és műszaki biztonsági szervei látják el. A felügyeleti eljárások a következők: létesítési, 
használatbavételi eljárások, próbaüzemi, komplex biztonságtechnikai, időszakos és különleges 
hatósági ellenőrző vizsgálatok, továbbá a biztonsági szerelvények ellenőrző vizsgálatai és 
hitelesítése. 
Vonatkozó jogszabályok:  

- a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet;  

- a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV.5.) GM rendelet.  

 
d) Szállítható nyomástartó berendezések felügyelete 

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok 
látják el a 2004. május 1-jét megelőzően forgalomba került, a szállítható nyomástartó 
berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) 
NGM rendelet hatálya alá nem tartozó, megfelelőség-újraértékelési eljárásra nem bocsátott, de az 
ADR, RID és ADN műszaki követelményének megfelelő, szállítható nyomástartó berendezések 
felügyeletét. A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok hatásköre kiterjed a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet szerinti 
hordozható tűzoltó készülék és légzőkészülék palackokra és az egyes szállítható nyomástartó 
berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack 
Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelettel hatályba léptetett Gázpalack 
Biztonsági Szabályzat szerinti megfelelőségi jelöléssel ellátott meglévő gázpalackokra is. 
A gázpalackokkal kapcsolatos műszaki biztonsági követelményeket meghatározó Gázpalack 
Biztonsági Szabályzat hatálya alá tartoznak mindazok a fémből, fémből és szálerősítésű 
műanyagból (kompozitból) készült nyomástartó berendezések, amelyek sűrített, cseppfolyósított 
vagy nyomás alatt oldott gáz tárolására szolgálnak és a gáz töltési helye nem azonos felhasználási 
helyével. 
Vonatkozó jogszabályok:  

- az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki 
biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. 
(XI. 19.) NGM rendelet;  

- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet;  

- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi 
alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet;  

- a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-
tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet. 

 
e) Veszélyes áru szállítására használt csomagolóeszközök felügyelete 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” 
Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről [ADR] szóló 2013. 
évi CX. törvény 2. melléklete értelmében a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el az ADR „A” és „B” Mellékletében meghatározott, a 
veszélyes áru szállítására használt csomagolóeszközök jóváhagyásával kapcsolatos hatósági 
feladatokat. Kivételt jelentenek a radioaktív anyagok csomagolásával kapcsolatos hatósági 
feladatok. A „B” Melléklet 9. rész 9.1.2 szakasz szerinti jármű jóváhagyásnál a hatóság 
szakhatóságként működik közre (263/2006. (XII. 20.) Korm.r. 8/A § (5) bek.). 
A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. 
június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről [RID] szóló 2013. évi CIX. törvény 2. melléklete értelmében 
ugyancsak a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok látják el a RID Mellékletében meghatározott a veszélyes áru szállítására 
használt csomagolóeszközök jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat. Kivételt jelentenek 
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a radioaktív anyagok csomagolásával, illetve a tartálykocsik és battériás kocsikkal kapcsolatos 
hatósági feladatok. 
A fontosabb hatósági feladatok a következők: 

- Valamely bevizsgált típustól csak kismértékben eltérő csomagolóeszközök szelektív 
vizsgálatának engedélyezése; 

- Szállítás, ideiglenes szállítás engedélyezése; 
- Használat engedélyezése; 
- Típusjóváhagyás kiadása új tartánytípusra; 
- Robbanóanyagot szállító gépkocsik felépítményének jóváhagyása; 
- Veszélyes árut tartalmazó csomagolóeszközök gyártási jóváhagyása; 
- Veszélyes anyag szállító tartányos felépítmény gyártási jóváhagyása. 

Vonatkozó további jogszabályok:  
- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 

„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet;  
- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi 

alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet. 
 

f) Éghető vagy veszélyes folyadékok tartályainak felügyelete 

Jogszabály alapján a veszélyes (éghető, gyújtóhatású, maró és mérgező) folyadékok és olvadékok 
tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő, helyhez kötött tartályok létesítése, 
használata, javítása, felújítása, átalakítása engedély birtokában történhet. A tartályokról a 
gyártónak megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. A tartályok időszakos ellenőrző vizsgálatáról 
az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. Súlyos üzemzavart a kivizsgálás céljából az illetékes területi 
mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságnak be kell jelenteni. 
A vonatkozó rendeletet alapján a hatóság végzi az üzemanyag töltőállomásokon a kútfejek 
benzingőz-visszanyerő rendszerére, a tárolóberendezések és szállítótartályok benzingőz-
visszanyerő és véggázkezelő rendszerére előírt követelmények betartását.  
 
Vonatkozó jogszabályok:  

- az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM 
rendelet;  

- a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből 
származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) 
VM rendelet. 

 
g) Ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek felügyelete 

Az ipari és mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú hőfejlesztő-hőhasznosító, gázfogyasztó 
energetikai berendezések, létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá tartoznak. A 
hatóság a műszaki-biztonsági felügyelete keretében: 

- Kérelemre jóváhagyja a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó 
technológiák használatbavételét, átalakítását. A gázfelhasználó technológiák 
használatbavételét megelőzően gáz-biztonságtechnikai ellenőrzés alapján dönt a 
használatbavétel jóváhagyásáról. Ehhez elrendelheti próbaüzemeltetés lefolytatását 
is, melynek során el kell végezni a jóváhagyás megalapozásához szükséges 
melegüzemi biztonsági ellenőrzést; 

- A helyszínen ellenőrzi a gázfelhasználó technológiák létesítésére és üzemeltetésére 
vonatkozó műszaki-biztonsági előírások betartását; 

- Kivizsgálja a vonatkozó rendelet hatálya alá tartozó felhasználói berendezésekkel 
kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit és a hasonló 
esetek megelőzése érdekében intézkedik. 

A gázfelhasználó technológiák használatbavételi jóváhagyásával kapcsolatos műszaki biztonsági 
hatósági eljárás csak olyan ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett 
gázfogyasztó készülékre terjed ki, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész 
termék gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia és/vagy védőgáz hatásának van kitéve. 
A használatbavételi jóváhagyási eljárás nem alkalmazandó a következő gázfogyasztó 
készülékekre: 

- gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő, főzésre, sütésre, fűtésre, melegvíz-
előállításra, hűtésre, világításra, mosási célokra szolgáló, és amennyiben a hőcsere 
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víz közvetítő közeggel történik, legfeljebb 105 °C vízhőmérsékleten üzemelő 
gázfogyasztó készülékek. 

- gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működő légbefúvásos (kényszerlevegős) égők és 
az ilyen égőkkel összeépíteni szándékozott hőcserélők. 

- olyan gázfogyasztó készülékre, amelyeket egyes gázfogyasztó készülékek 
kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM 
rendelettel a hazai jogrendbe bevezetett 2009/142/EK (korábban 90/396/EEC) 
gázüzemű berendezések irányelv (GAD) alapján tanúsítottak, és megfelelőségi 
tanúsítvánnyal, valamint CE jelöléssel rendelkeznek. 

E berendezések esetén a hatóságnak nincs hatásköre, a berendezést a 22/1998. (IV. 17.) IKIM 
rendelet 17. §-a szerinti egyedi termék vizsgálattal kell ellenőrizni és a megfelelőséget tanúsíttatni. 
 
Vonatkozó jogszabályok:  

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény;  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet;  
- a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi 

vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet. 

 
h) Éghető gázok csatlakozó vezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezéseinek 

felügyelete 

Az éghető gázok csatlakozó vezetékei, telephelyi vezetékei és felhasználói berendezései, valamint 
az ezekhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenység műszaki-biztonsági hatósági felügyelet alá 
tartoznak. 
A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a 
műszaki-biztonsági felügyelete keretében: 

- kérelemre alkalmassági nyilatkozatot ad ki a csatlakozóvezeték és felhasználói 
berendezés kiviteli tervének műszaki biztonsági szempontok szerinti alkalmasságáról; 

- évente ellenőrzi a földgázelosztó, a vezetékes PB-gázszolgáltató és a telephelyi 
szolgáltató műszaki-biztonsági tevékenységét; 

- a hatóság a felhasználó csatlakozó vezetékét és a felhasználói berendezés - kivéve a 
70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiát - létesítését és 
használatát a földgázelosztó bevonásával ellenőrizheti; 

- kivizsgálja a csatlakozóvezetékekkel, telephelyi vezetékekkel és felhasználói 
berendezésekkel kapcsolatos rendkívüli események bekövetkezésének körülményeit 
és a hasonló esetek megelőzése érdekében intézkedik. 

 
Vonatkozó jogszabályok:  

- a földgázellátásról 2008. évi XL. törvény;  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet;  
- a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi 

vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet. 

  
i) Gázszerelői igazolványok kiadása 

A földgázellátásról szóló törvény szerinti csatlakozóvezeték- és felhasználói berendezés-létesítési, 
a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet folytató gázszerelő 
részére a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal ad engedélyt, ha kérelméhez eredetiben bemutatja vagy másolatban mellékeli az 
előírt képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. Az engedély a megadásától számított 
öt évig hatályos. 
Az engedély hatálya - a gázszerelő kérelmére - öt évenként meghosszabbítható. Az engedély 
hatálya meghosszabbításának feltétele a kötelező szakmai továbbképzés elvégzése és a teljesítés 
igazolása. 
 
Vonatkozó jogszabályok:  

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény;  
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- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet;  

- a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM 
rendelet. 

 
j) Gázüzemű járművek, autógáztartályok felügyelete 

Az ipari, valamint a közlekedési ágazati jogszabályok rendelkeznek a gázüzemű járművekről és 
munkagépekről, gázellátó rendszereikről, az autógáz töltőállomásokról és a javítóműhelyekről. 

- A gépjárművekbe beépítendő üzemanyag ellátó berendezésekre, gáztartályokra 
jóváhagyási jel használatának engedélyezése a mérésügyi és műszaki biztonsági 
feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivataloktól kérhető.  

- Közforgalmú autógáztöltő-állomás a hatóság építési engedélyével létesíthető (az 
egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 
szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet). 

- A jóváhagyási jellel ellátott autógáz üzemanyag ellátó berendezést csak hatóságilag 
engedélyezett szakműhelyek szerelhetik be a gépjárművekbe, munkagépbe. A 
szakműhely engedélyezési eljárásában gépjárműfenntartó tevékenység esetén 
szakvélemény adásával (a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi 
feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet), munkagép gáz-üzemanyag ellátó 
berendezésével kapcsolatos tevékenység esetén engedélyező hatóságként vesz 
részt a hatóság (a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései 
beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő 
munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági 
követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet). 

- A gépjárműbe beépítendő üzemanyag ellátó berendezésnek, gázüzemű jármű 
gáztartályának jóváhagyási jellel (melyet a gyártó LPG esetén 10 évnél, CNG esetén 
3 évnél nem régebben elvégzett beütéssel igazolt), vagy a mérésügyi szerv által 
kiadott „Tanúsítvánnyal” kell rendelkeznie. 

- A gépjárműbe beszerelt autógáztartályon LPG esetén a gyártástól számított 10 év 
letelte előtt, CNG esetén a gyártástól számított 3 év letelte előtt időszakos ellenőrzést 
kell végeztetni. Az autógáztartályok engedélyezett élettartama LPG esetén a 
gyártástól számított 15 év, CNG esetén a gyártó által előírt, de legfeljebb a gyártástól 
számított 20 év.    

- Az időszakos ellenőrzésre csak gáztalanított, tisztított, szikrát okozó tevékenység 
végzésére alkalmas állapotban lévő autógáztartály bocsátható. A tartály ki- és 
beszerelését csak erre feljogosított szakműhely végezheti. Az időszakos ellenőrzést a 
hatóság az általa nyilvántartásba vett szervezeteknél végzi. A hatóság az időszakos 
ellenőrzésről az érvényességi idő megjelölésével tanúsítványt állít ki. Elveszett 
tanúsítványt a jármű üzemeltetőjének kérelmére, az autógáztartály azonosítása után, 
külön jogszabályban meghatározott díj ellenében pótolja a hatóság. 

- Autógáz töltése csak a rendeltetésnek megfelelő tartályba (LPG, CNG, GAS), annak 
megfelelő, minősített üzemanyaggal, a hatóság által kiadott létesítési és 
használatbavételi engedéllyel rendelkező töltőállomáson történhet. 

- A járművek töltése közforgalmi töltőállomáson a mennyiséget és az árat kijelző, 
hitelesített kimérőn keresztül végezhető. Üzemi (nem közforgalmú) töltőállomáson a 
töltés a mennyiséget mutató kimérőn keresztül történhet. 

 
Vonatkozó jogszabályok:  

- az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet; 
- a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, 

karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép 
gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről 
szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet. 
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k) Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák felügyelete 

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 17/A. § (1) bekezdése értelmében 
felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni 
és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni a törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével (nyilvántartásba 
vételével) lehet. A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V.5.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint  

- ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, 
használatbavételéhez vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási 
tevékenység is szükséges, a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a 
használatbavételt, a bontást az építésügyi hatósági engedély iránti kérelemmel 
egyidejűleg az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni; 

- ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár 
együtt, a létesítést, a használatbavételt, az áthelyezést, a berendezés főbb műszaki 
adatainak megváltozásával járó átalakítását első fokon a mérésügyi és műszaki 
biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon 
országos illetékességgel az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal engedélyezi 
műszaki biztonsági hatósági eljárásban. 

A berendezés elbontását - amennyiben annak bontása az építésügyi hatóság bontási 
engedélyéhez kötött bontási tevékenységgel nem jár együtt - ugyancsak a hatóság engedélyezi. 
 
Vonatkozó jogszabály:  

- a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. 
rendelet. 

 
l) Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 

Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet alapján a hatóság építésügyi hatóságként jár el az alábbi sajátos 
építményfajták tekintetében: 

- a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül 
szolgáló építmény (ideértve a közforgalmú autógáztöltő-állomásokat és az azok 
rendeltetésével szorosan összefüggő rendeltetésű építményeket), 

- a közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai, az utak kivételével, 
- a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét 

közvetlenül szolgáló építmény, 
- a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók elhelyezését vagy védelmét 

közvetlenül szolgáló építmény, 
- a külön jogszabályban meghatározott, 50 kVA-nál nagyobb névleges 

teljesítőképességű kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű berendezés védelmét 
vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és hőszolgáltatási 
berendezés (ideértve a fűtőművet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény, 

- 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, a villamosmű kivételével, 

- az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító, 
- az épített üvegipari vagy fémipari kemence, 
- építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés (aszfaltkeverő telep 

építményei), 
- ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek 

elegyeiből álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, az 
elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építménnyel együtt, 

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

 
Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági eljárások: 
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- építési engedélyezési, 
- használatbavételi engedélyezési, 
- fennmaradási engedélyezési, 
- bontási engedélyezési, 
- engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 
- jogutódlás tudomásulvételi, 
- használatbavételi tudomásulvételi, 
- szakhatósági, 
- veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi, 
- építési engedély módosítási, valamint 
- kötelezési eljárások. 

 
A rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásának az 
ügyintézés határideje harminc nap. 

 
m) Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági eljárások 

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben (VET) és a villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján a hatóság építésügyi hatóságként jár el villamosmű, a termelői vezeték, a 
magánvezeték és a közvetlen vezeték esetén. 
A VET 115. §-ban meghatározott építésügyi hatósági engedélyezési eljárások fajtái: 

- építési engedélyezési eljárás, 
- üzemeltetési engedélyezési eljárás, 
- használatbavételi engedélyezési eljárás, 
- fennmaradási engedélyezési eljárás, 
- megszüntetési eljárás. 

A VET 116. §-a alapján villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték 
építéséhez, üzemeltetéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez az 
építésügyi hatóság, mint sajátos építményfajtát engedélyező építésügyi hatóság engedélye 
szükséges. 
 
Nem kell a hatóság engedélyét kérni 

- a háztartási méretű kiserőmű építéséhez, 
- a védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével a legfeljebb 0,5 MW 

névleges teljesítőképességű kiserőmű építéséhez, ha az nem csatlakozik 
villamosműhöz, 

- a magánvezetékre, ha a teljes magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el, 
- a kisfeszültségű csatlakozó berendezésre, amennyiben az kizárólag olyan ingatlanon 

kerül megépítésre, amelynek tulajdonosa az építéshez hozzájárult, 
- a védett természeti terület és Natura 2000 terület kivételével a kisfeszültségű 

magánvezetékre, amennyiben az kizárólag olyan ingatlanon kerül megépítésre, 
amelynek tulajdonosa az építéshez hozzájárult. 

 
A VET 117. § (2) bekezdése alapján a hatóság eljárása során az ügyintézés határideje két hónap. 

n) Szakhatóságként, szakkérdés vizsgálatában való közreműködés 

A hatóság szakhatóságként, szakkérdés vizsgálatában folyamatosan közreműködik az építésügyi 
hatósági engedélyezési (az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet), illetve a 
telepengedélyezési (a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 
bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet) eljárásokban.  
 
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások során szakhatóságként, szakkérdést vizsgáló 
szervként való bevonásra a vonatkozó rendeletekben foglaltak alapján az alábbi esetekben kerül 
sor: 

- Az építési tevékenység 
- hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést, 
- éghető vagy veszélyes folyadék tartályt, 
- ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, 
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- legalább 50 kW beépített összteljesítményű és 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű 
villamos berendezést, rendszert érint. 

- felvonó, mozgólépcső vagy mozgójárda létesítése, átalakítása, áthelyezése vagy 
bontása esetén, amennyiben a létesítéshez, átalakításához, áthelyezéséhez vagy a 
bontásához építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési vagy bontási tevékenység 
szükséges. 

 
Telepengedélyezési eljárás során szakhatóságként, szakkérdést vizsgáló szervként való 
bevonásra a vonatkozó rendeletben foglaltak alapján az alábbi esetekben kerül sor: 

- Ha a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben külön jogszabály alapján  
- hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést,  
- éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt,  
- ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,  
- legalább 50 kW beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű 

villamos berendezést, rendszert,  
- nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós- vagy cseppfolyósított-, 

illetve sűrítettgáz-üzemanyag-töltő berendezést használnak. 
 

A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály fenti hatósági tevékenységeit a vonatkozó hatályos 
jogszabályokban, szabályzatokban, illetve a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 
meghatározott szakmai eljárásrendekben, munkautasításokban foglaltak szerint, az előírt iratminták 
alkalmazásával végzi. 
 

V. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

 

V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  

A Fogyasztóvédelmi Osztályt a főosztályvezető, a Közlekedési Osztályt, az Útügyi Osztályt, a 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági osztályt az osztályvezető közvetlenül vezeti. 

A Főosztály további munkakörei: 

- Jogi ügyintéző, koordinátor, 

- Jogi ügyintéző, 

- Fogyasztóvédelmi felügyelő, 

- Fogyasztóvédelmi felügyelő és jogi ügyintéző, 

- Műszaki vizsgabiztos, 

- Közúti ellenőri jelentéseket feldolgozó munkatárs, 

- Forgalmi koordinátor, 

- Jármű felügyeleti és járművizsga ellenőr, 

- Közúti ellenőr, 

- Közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezési munkatárs, 

- Tengelyterhelés ellenőrzési munkatárs, 

- Műszaki ügyintéző, 

- Titkársági asszisztens, 

- Járműfelügyeleti és járművizsga ellenőr, 

- Telephelyi ellenőr, 

- Közúti ellenőr, 

- Útügyi referens, szakmai koordinátor, 
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- Járművezetői vizsgabiztos, 

- Vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési munkatárs, 

- Útügyi referens, 

- Vizsgáztatási és utánképzési vizsgaszervezési referens, 

- Járművezetői vizsgabiztos, szakmai koordinátor, 

- Metrológus, 

- Mértékhitelesítő, 

- Titkársági ügyintéző, 

- Műszaki és biztonsági ügyintéző, koordinátor, 

- Műszaki biztonsági felügyelő, 

- Ügykezelő, 

- Műszaki biztonsági felügyelő/villamos felügyelő. 

 

V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai  

a) A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 
főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és felelős a 
szervezeti egységek feladatainak ellátásáért.  

b) A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 
megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a Kormányhivatal kiadmányozási és 
helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot. 

c) A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, ellenőrzési 
tervét. 

d) Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 
e) A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért.  
f) Elkészíti a Főosztály kormánytisztviselői tekintetében a munkaköri leírásokat, 

teljesítményértékeléseket. 
g) Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára. 
h) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.  
i) Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában. 
j) Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 

jegyzőket.  
k) Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 
 

V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - a vezetőjétől kapott utasítás és 
iránymutatás alapján - vezeti és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, és felelős a szervezeti 
egység feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben. 
c) A jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetők által meghatározottak szerint 

beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
d) Ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen a jelen szervezeti és 

működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat; 
e) Gyakorolja a kormányhivatalhoz címzett, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott 

hatásköröket. 
f) Gondoskodik a szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói 

munkaköri leírásának elkészítéséről. 
g) Szervezik és ellenőrzik a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 
h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések 

megtételét. 
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i) Az osztályvezető a jogszabályok, a kormányhivatal szabályzatai, rendelkezései és utasításai 
alapján, a főosztályvezető szakmai irányításával látja el munkáját. Részletes feladatait a munkaköri 
leírás tartalmazza. 

V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai  

a) Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 
b) Adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében. 
c) Vezeti a panaszügyek nyilvántartását. 
d) Felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért.  
e) Elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 
f) Közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében. 
g) Összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést. 
h) Közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint végrehajtja 

a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 
i) Közreműködik a döntések közlésében. 
j) Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 
k) Gondoskodik feladatainak szakszerű, eredményes, kulturált, törvényes és határidőben történő 

ellátásáról. 
l) A nevére szignált ügyekben érdemi előkészítő munkát végez, elkészíti a kiadmány tervezetét. 
m) Részt vesz a szervezeti egység munka- és ellenőrzési tervében foglaltak megvalósításában. 
n) Javaslatot tesz - feladatkörét érintően - a feladatok eredményes és hatékony megvalósításának 

módjára, korszerűsítésére. 
o) Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, a főosztályvezető megbízza. 
p) Az ügyintéző a jogszabályok, a kormányhivatal szabályzatai, rendelkezései és utasításai alapján, 

az osztályvezető szakmai irányításával látja el munkáját. Részletes feladatait a munkaköri leírás 
tartalmazza. 

 
V.5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai 

a) A munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a szervezeti egység vezetőjének utasítása 
alapján meghatározott, az osztály hatáskörébe tartozó feladatok, megrendelések jogszabályi 
előírások, ügyintézési határidő betartásával történő teljesítéséhez szükséges iratkezelési, és egyéb 
ügykezelési tevékenységek végzése (pl. adategyeztetés, borítékolás, postázás előkészítése, 
iratrendezés, sokszorosítás, adatrögzítés, iratok mozgatása stb.). 

b) Az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat ellátása. 
c) Feladatellátás során a hatályban lévő szabályzatokban foglaltak maradéktalan betartása. 
d) A szükséges nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése. 
 
V.6. Ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések 

a) Az ellenőrzéseket tematikájuk szerint előzetesen meg kell tervezni.  
b) Az ellenőrzések lefolytatásánál az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni: 

- az ellenőrzési célnak megfelelő követelmények, előírások, normák előzetes 
összegyűjtése, 

- az ellenőrzési helyszínek kiválasztása a feladat hatékony végrehajtásához szükséges 
tárgyi és személyi feltételek biztosítása 

- a követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, 
- az ellenőrzés során megállapított tények pontos, szakszerű dokumentálása, 
- szükséges intézkedések meghozatala (pl. javaslattétel a beavatkozásra, intézkedésre, 

szankcionálás), 
- az ellenőrzés kiértékelése, összehasonlítás, eredményének elemzése. 

c) Az ellenőrzés során törekedni kell a pontos ténymegállapításra, a tényeknek a követelményekhez, 
előírásokhoz, normákhoz történő helyes összehasonlítására, másrészt legyen olyan segítő, 
preventív, fegyelmező jellegű tevékenység, amely feltárja a folyamatokat gátló tényezőket, 
javaslatot tesz azok kiküszöbölésére, a helyes tevékenység végzésére, a felelősség 
megállapítására. 

d) Az ellenőrzés tényét minden esetben jegyzőkönyvezni kell. Az ellenőrzés lefolytatását, 
dokumentálását a hatályos és vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni. 

e) Az ellenőrzés során felmerült adatokat bizalmasan kell kezelni. 
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f) Ha az ellenőrzés tematikus, az csak az ellenőrzés tárgyának megfelelő és ahhoz kötődő 
ellenőrzésre irányul, más tárgyú ellenőrzést abban az esetben kell elvégezni, amennyiben a 
tematikus ellenőrzés során tapasztaltak azt indokolttá, szükségessé teszik. 

V.6.1. Helyszíni ellenőrzések 

A Fogyasztóvédelmi Osztály 

a) Az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálata, 
különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira vonatkozóan. 

b) A szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzése, valamint 
fogyasztói igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése. 
Zenés- táncos rendezvények helyszínén történő ellenőrzése. 

c) Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése. 
d) A 18. életévet be nem töltött személyek védelmét szolgáló jogszabályoknak való megfelelés 

ellenőrzése, különös tekintettel az alkoholtartalmú italokkal és dohánytermékkel történő kiszolgálás 
ellenőrzés vonatkozásában. 

e) Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, 
különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre és a taxi-szolgáltatás ellenőrzésére. 

f) A reklámtevékenység átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a megtévesztő kereskedelmi 
gyakorlatokra és az egészségtudatosságot befolyásoló állítások valóságtartalmára. 

g) Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése. 
h) Autókereskedések, autószervizek és autós boltok általános kereskedelmi feltételeinek ellenőrzése. 
i) Piacfelügyeleti témájú ellenőrzések. 

 
Az Útügyi Osztály 

a) Útépítések építésfelügyeleti ellenőrzése. 
b) Gyalogos-átkelőhelyek forgalombiztonsági felülvizsgálata. 
c) Vasúti átjárók forgalombiztonsági ellenőrzése. 
d) Képzésfelügyeleti ellenőrzés. 

 

A Közlekedési Osztály 

a) Kijelölt vizsgáló állomások és műszaki vizsgabiztosok tevékenységének ellenőrzése. 
b) Eredetiség vizsgáló állomások ellenőrzése. 
c) Közreműködői megállapodással rendelkező járműbontók tevékenységének ellenőrzése. 
d) Gépjárműfenntartó tevékenység ellenőrzése, ezen belül is kiemelten: 

- Tachográf szerelés, illesztés telephelyi ellenőrzése 
- Jármű bontási tevékenység telephelyi ellenőrzése 

e) A gyártó, felújító, forgalmazó és javító telephelyén a gyártott, felújított, forgalmazott pótalkatrész 
ellenőrzése. 

f) Közúti ellenőrzés, ezen belül is kiemelten: 
- A közúti járművek közlekedésbiztonsági ellenőrzése. 
- A gépkocsik környezetvédelmi ellenőrzése. 
- A közúti szállítást végző járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzése. 
- Közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység és meghatározott járművek üzemeltetésének 

ellenőrzése. 
- A veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése (ADR). 
- A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló rendeletben meghatározott 

szabályok betartásának ellenőrzése. 
- A közúti járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartásának ellenőrzése. 
- Közúti járművek rakományrögzítésének ellenőrzése. 

g) A közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységhez és meghatározott járművek üzemeltetéséhez 
kapcsolódó telephelyi ellenőrzés. 

 

A Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály  

a) Üzemanyagtöltő állomások mérőeszközei, egyéb berendezései (üzemanyagmérők, tartályok, 
tartályszintmérő eszközök, gépjármű gumiabroncsnyomás mérők, kútfejek benzingőz-visszanyerő 
rendszere) ellenőrzése. 

b) Kereskedelmi elárusítóhelyek mérőeszközei (mérlegek, súlyok) ellenőrzése. 
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c) Autógáz töltőállomások ellenőrzése. 
d) Egyéb, műszaki biztonsági vonatkozású berendezések (nyomástartó berendezések, veszélyes 

folyadék és olvadék tárolására szolgáló tartályok, gázfelhasználó technológiák, felvonók és 
mozgólépcsők) ellenőrzése. 

 

VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

A Főosztály munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig 8
00

 órától 16
30

 óráig, pénteken 8
00

 órától 
14

00
 óráig tart. 

VI. 2. A munkarendre vonatkozó szabályok 

Általános munkarend szabályai, az általános munkarendtől történő eltérés 

A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 
és távozás időpontját. 

A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11
30

 órától – 14
00

 óráig terjedő 
időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével lehet. 

A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul 
köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 

Négyhavi munkaidőkeret alkalmazásával kerülnek foglalkoztatásra azok a kormánytisztviselők akik a 
közlekedési feladatkörben látnak el feladatokat. A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a 
munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell 
megállapítani. 

A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.  

A munkaidőkeretben dolgozó munkatársak ledolgozott munkaidejével a munkaidőkeret végén kell 
elszámolni. 

 

Debrecen, 2015. június 1. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 5. számú melléklete 

 

AZ ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI, NÖVÉNY ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY ÜGYRENDJE  

(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

 Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati 

ügykezelőjére, munkavállalójára terjed ki. 

 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

a) megnevezése:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és 

Talajvédelmi Főosztálya 

b) székhelye: 4030 Debrecen, Diószegi út 30.  

 a munkavégzés további helyszíne(i):  4032 Debrecen, Böszörményi út 146. 

      4031 Debrecen, Széchenyi u. 62.  

      4400 Nyíregyháza, Kótaji út. 35. 

c) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf.: 137. 

web:   www.kormanyhivatal.hu 

e-mail:  elelmiszertalaj@hbmkh.hu 

 

I.3. Illetékesség 

A Főosztály feladatait Hajdú-Bihar megyére kiterjedően látja el. 

A Főosztály Vetőmag és Szaporítóanyag felügyeleti feladatkörét Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar 

és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre kiterjedően látja el. 

 

 

II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, annak 

adatai és vezetői: 

II.1.  Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály 

a) címe: 4030 Debrecen, Diószegi út 30.  

b) telefonos és egyéb elérhetősége: 

telefon: +36/52 526-291,+36/52 526-295 

fax: +36/52 442-841 

c) vezetője: osztályvezető 
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II.2.  Járványügyi és Állatvédelmi Osztály 

a) címe: 4030 Debrecen, Diószegi út 30.  

b) telefonos és egyéb elérhetősége: 

telefon: +36/52 526-294, +36/52 526-295 

fax: +36/52 442-841 

c) vezetője: osztályvezető 

II.3.  Növény és Talajvédelmi Osztály 

a) címe: 4032 Debrecen, Böszörményi út 146. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: 

 telefon: +36/52 525-925 

 fax: +36/52 525-926 

                                      c)   vezetője: osztályvezető 

II.4.  Vetőmag Felügyeleti Osztály 

a) címe: 4031 Debrecen, Széchenyi u. 62. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: 

 telefon: +36/52 531-750 

 fax: +36/52 531-751 

c) vezetője: osztályvezető 

 

 

III. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 

III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 

a) kodifikációs feladatok 

Figyelemmel kíséri a feladatköréhez kapcsolódó jogszabályok változását, a jogszabályok 

hatályosulását az irányítása alá tartozó szervezeti egységek gyakorlatában. 

 

b) koordinációs feladatok 

Illetékességi területén szervezi, irányítja és felügyeli az élelmiszerlánc-felügyelettel 

összefüggő állami feladatok ellátását: 

- Gondoskodik a feladatkörébe tartozó hatósági ügyek ellátásáról. 

- Ellenőrzi az éves munka- és ellenőrzési terv időarányos végrehajtását. 

- Elkészíti a tevékenységéről szóló beszámolókat. 

- Együttműködik más államigazgatási szervekkel, civil szervezetekkel. 

- Közreműködik a feladatkörét érintően a kormányhivatal honlapján megjelenő szakmai 

anyagok elkészítésében. 

- Feladatkörében véleményezi a jogszabály-tervezeteket, illetve javaslatot készít 

jogszabályok módosítására. 

- Ellenőrzi a földhasználók növényvédelmi kötelezettségeinek betartását, a növényvédő 

szerek forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos előírások betartását. 

- Engedélyköteles termékből minőségvizsgálatra, növényi termékből radiológiai, 

nehézfém-tartalomra, növényvédőszer-maradékvizsgálatra mintát vesz. 

- Figyelemmel kíséri a vizsgálatköteles károsítók terjedését, megjelenését, 

intézkedéseket hoz a terjedésük megakadályozására. 
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- Engedélyt, bizonyítványt, szakhatósági állásfoglalást, véleményt, igazolást ad ki. 

- Termelési, forgalomba hozatali, tárolási korlátozást rendel el, kötelezettségeket ír elő. 

- Talajvédelmi járulékot állapít meg, jogszabály és a hatóság intézkedéseinek 

megsértése esetén növényvédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszerlánc-

felügyeleti, talajvédelmi, nitrátadat-szolgáltatási, nitrát-szennyezési, helyszíni bírságot 

szabhat ki, szabálysértési eljárást kezdeményezhet. 

- Növényvédelmi előrejelzési rendszert működtet, a termelők tevékenységét ezen 

adatokkal, és egyéb szakmai információkkal segíti. 

- Engedélyköteles termékek (növényvédő szerek, termésnövelő anyagok) hatósági 

engedélyezési és biológiai hatékonysági vizsgálatait végzi. 

- Különösen az állatbetegségek megelőzését, felderítését, felszámolását, továbbá a 

nagy gazdasági kárral fenyegető, vagy közegészségügyileg veszélyes 

állatbetegségek felszámolására állami pénzeszközökkel támogatott mentesítési, 

valamint monitoring programok végrehajtását, továbbá a több éves integrált nemzeti 

ellenőrzési tervvel összhangban az élelmiszerlánc-felügyeleti és élelmiszer- és 

takarmány-minőségi ellenőrzések egységes végrehajtását. 

- Az egyes állatbetegségek területenkénti vagy országos előfordulásának és a 

fertőzöttség mértékének tisztázására, továbbá az élelmiszerek és takarmányok 

biztonságának és minőségének laboratóriumi vizsgálatára felmérő (monitoring) 

rendszert működtet, valamint ellenőrző, illetve engedélyezési eljárást megalapozó 

vizsgálatokat végeztet. 

- Ellátja az ökológiai gazdálkodással előállított és a genetikailag módosított 

élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott feladatait. 

- Az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző 

rendszerén keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a 

Magyarországon észlelt veszély esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. 

- Részt vesz a NÉBIH Állatgyógyászati Termékek Főosztálya eljárásában az 

állatgyógyászati készítmények minőségi kifogásai és mellékhatásai kivizsgálása 

során, és intézkedik megelőzésük, illetve megszüntetésük érdekében. 

- Feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az 

illetékességi területén lévő települési önkormányzattal, a megyei kormányhivatal 

népegészségügyi főosztályával, az illetékes környezetvédelmi hatósággal , a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatallal, a rendvédelmi szervekkel, valamint a Vidékfejlesztési 

Minisztériummal és a Magyar Állatorvosi Kamara területi szerveivel. 

- Hatósági feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez. 

- Az integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján kidolgozza a területi éves 

ellenőrzési tervet, irányítja, szervezi és ellenőrzi annak végrehajtását. 

- Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és 

nemzetközi informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos 

feladatokat. 

- Élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra vagy állatról emberre 

terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 

együttműködik a népegészségügyi főosztállyal. 

- Meghatározza a hatósági és jogosult állatorvos működési területeit és feladatait. 

- Szükség esetén az illetékes hatósági állatorvos útján gondoskodik az állatorvosi 

szolgáltatói tevékenység nyújtásáról, az állat belföldi szállítása során megvizsgálja a 

származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az 

állat forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot, ellátja a 

kormány rendeletében meghatározott egyéb feladatokat. 

- A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az 

annak megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket. 

 



5 

 

- Gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához 

szükséges ingyenes oltó- és kórjelző anyagokról, továbbá a járványok 

megelőzéséhez és elfojtásához szükséges műszaki, technikai feltételek, 

védőfelszerelések biztosításáról, valamint folyamatos karbantartásáról és cseréjéről. 

- Ellátja a jogszabályban meghatározott élelmiszer- és takarmány-minőség ellenőrzési 

feladatokat. 

- Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és 

működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával 

kapcsolatos ellenőrzési feladatait. 

- Elkészíti a fertőző betegségek elleni megyei védekezés készenléti tervét. 

- Gondoskodik az élelmiszerlánc területén az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű 

képzések és vizsgáztatás szervezéséről, illetve végzéséről, továbbá az 

élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok egységes végrehajtásához szükséges szakmai 

továbbképzésekről, valamint a hatósági szakemberek képzéséről, részt vesz az 

élelmiszerlánccal kapcsolatos kutatásban. 

- Szervezi és végrehajtja a járványügyi, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, állatvédelmi, 

takarmány-higiéniai és biztonsági ellenőrzéseket. 

- Évente tájékoztatást kér a NÉBIH Állattenyésztési Főosztálytól az engedélyezett 

tenyésztő, szaporító létesítmények, embrióátültető főosztályok és természetes 

fedeztetésre használt apaállatok nyilvántartásáról. 

- Ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat. 

 

c) közhatalmi, hatósági feladatok 

 

ca) Első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) végrehajtására kiadott 

jogszabályban foglaltak szerint: 

- Megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az 

ország területén történő átszállítását. 

- Járványügyi okok miatt elkülönített vágást rendelhet el. 

- Engedélyezi az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és 

létszámú állatot tartó gazdaság, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-

itató állomás, pihentető állomás, állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását 

végző vállalkozás működését, az élelmiszert előállító üzemekből származó, 

takarmányként felhasználható melléktermékek kezelését, felhasználását, további 

feldolgozását, állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmét, engedélyköteles 

élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenységet, illetve élelmiszer- vagy 

takarmánylétesítményt. 

- Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az Éltv. végrehajtására kiadott 

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban 

meghatározottak szerint engedélyezi: 

- a takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket, 

- eseti jelleggel az új takarmányok előállítását, felhasználását és behozatalát. 

- Gondoskodik a szabálysértési vagy büntetőeljárás során lefoglalt, elkobzott – 

veszélyes állatnak nem minősülő, valamint természetvédelmi oltalom alatt nem álló, 

vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó - állat 

megfelelő elhelyezéséről. 

- Az állategészségügyi követelmények érvényesítése érdekében járványügyi és 

higiéniai szempontból előzetesen minősíti az állattartási, állattenyésztési, szaporítási 

technológiákat, gépeket, eszközöket, berendezéseket, tenyésztőtelepeket. 

- Engedélyezi vagy nyilvántartásba veszi a gyepmesteri, illetve ebrendészeti 

tevékenység végzését. 
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- Járványügyi intézkedések elrendelése esetében dönt az ötmillió forintot meghaladó 

kártalanítási ügyekben. 

cb) Másodfokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében az Éltv. végrehajtására kiadott 

jogszabályban foglaltak szerint: 

- A járási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályai által hozott 

első fokú döntéseivel szemben indított jogorvoslati eljárásokban. 

- A települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjének, a Fővárosi 

Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőnek 

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával 

kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 

28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés g) pontja alapján elsőfokon hozott döntése 

esetében másodfokon a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei 

kormányhivatal jár el. 

cc) Szakhatóságként közreműködik: 

- Az állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, állatorvosi laboratórium, a nem állam 

által működtetett, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági célú vizsgálatokat végző 

laboratórium, állati eredetű élelmiszer-előállító hely, gyűjtőállomás, kereskedői telep, 

etető-itató állomás, pihentető állomás, hűtőház, állati eredetű melléktermék kezelését, 

szállítását végző üzem, takarmány előállító üzem létesítésének, használatbavételének, 

fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának, 

- a nemzetközi részvétellel tartott állatvásár, állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny 

tartásának, élelmiszer-elosztó hely, kereskedelmi tevékenységet folytató élelmiszer-

forgalmazó hely, állatmenhely, állatpanzió, állatkert létesítésének, 

használatbavételének, fennmaradásának, rendeltetése megváltoztatásának és 

működésének,  

- vadaspark működésének,  

- piacnyitás, növényvédőszer-raktározási tevékenységre vonatkozó telepengedélyezési 

eljárás és növényvédő szer nagy- és kiskereskedelmi forgalmazási tevékenységre 

vonatkozó működési engedélyezési eljárás esetén 

- 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, engedélyezésre irányuló eljárásban. 

 

d) funkcionális feladatok 

A főosztály működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és a 

belső szabályzatok, a felettes szerv utasításai, valamint a kormánymegbízott, a főigazgató, az 

igazgató és a főosztályvezető rendelkezéseiben meghatározottak alapján végzi. 

A főosztály a kötelezően alkalmazandó kormányhivatali szabályzatokban foglalt eljárásrendeknek, 

alaki és formai követelményeknek, határidőknek a betartásával működik.  

A főosztályvezető, az osztályvezetők, az ügyintézők, az ügykezelők és a munkavállalók feladatait 

jelen ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri leírások részletesen szabályozzák. 

 

e) egyéb feladatok 

             ea) Elrendeli: 

- az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, 

valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű 



7 

 

melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza 

annak módját, 

- az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 

 

        eb) Külön jogszabály szerint nyilvántartásba veszi:  

- az állatszállítót, állatkereskedőt, gyűjtőállomást, kereskedői telepet, etető-itató 

állomást, pihentető állomást,  

- a nem állati eredetű élelmiszer-előállító és –elosztó helyet, valamint a külön 

jogszabály szerint az állategészségügyi felügyelet alá tartozó helyet. 

 

       ec) Ellenőrzi: 

- az állatgyógyászati termékek gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak vizsgálati 

jegyzőkönyvét, az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik előállító helyeit, 

előállítási körülményeit és az állatgyógyászati, illetve gyógyhatású készítmények 

forgalomba hozatalának körülményeit, 

- a hatósági állatorvosok, illetve a jegyzők állategészségügyi, állatvédelmi hatósági 

tevékenységét, 

- törvényességi szempontból az illetékességi területén működő szolgáltató állatorvosok 

tevékenységét, amennyiben jogszabálysértést észlel, felszólítja a szolgáltató 

állatorvost a jogszabálysértő magatartás abbahagyására, etikai eljárást kezdeményez 

a kamaránál és megteszi a jogszerű állapot helyreállításához szükséges 

intézkedéseket, 

- a nemzetközi előírások teljesülését a harmadik országba exportáló élelmiszer -

előállító, -elosztó, -forgalmazó helyeknél, 

- az állatgyógyászati termékeket a piacfelügyelet keretében, a kiskereskedelmi 

forgalmazás feltételeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását, 

továbbá felügyeli az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti 

annak vizsgálati jegyzőkönyvét, 

- az állatgyógyászati készítményt tartalmazó takarmány előállítását, forgalmazását és 

felhasználását, 

- a takarmány  előkeverékeket és keverékeket gyártó üzemeket, valamint a takarmány 

előkeverékek és keverékek forgalmazását, 

- az engedélyezett, illetve regisztrált élelmiszer- előállító helyek külön jogszabályban 

meghatározott feltételeinek teljesülését, 

- az állati eredetű melléktermékek kezelését. 

 

III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 

III. 2. 1. Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály feladatai 

III. 2. 1. 1. Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály kodifikációs 

feladatai tekintetében 

a) Megkeresés alapján véleményezi az élelmiszerlánc-biztonsági igazgatást érintő 

jogszabálytervezeteket.  

III. 2. 1. 2. Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály 

koordinációs feladatai tekintetében 

a) Szakterülete vonatkozásában szervezi és irányítja a járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészsgügyi osztály tevékenységét. 

b) Közreműködik az élelmiszerlánc-esemény kezelő központ felállításában. 
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c) Élelmiszer-fertőzés és - mérgezés esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az 

egészségügyi államigazgatási szervvel, megyei szinten szervezi és koordinálja a 

kivizsgálásokat, kapcsolatot tart a NÉBIH-el, nyilvántartást vezet a járási hivatal által kivizsgált 

esetekről. 

d) Összefogja az agrár- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátását. 

e) Szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv területi végrehajtását, 

valamint összeállítja a területi éves jelentést. 

f) Szervezi az ökológiai gazdálkodással előállított és a genetikailag módosított élelmiszerekkel 

és takarmányokkal kapcsolatos feladatok ellátását, fogadja az ezzel kapcsolatos jelentéseket. 

III. 2. 1. 3. Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály egyes 

közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) Ellenőrzi az élelmiszerhigiéniai, élelmiszerminőségi, állat-egészségügyi rendelkezések 

megtartását az élelmiszer-vállalkozásoknál. 

b) Közvetlenül ellenőrzi az élelmiszerbiztonsági, - minőségi, valamint állat-egészségügyi 

rendelkezések megtartását az Főosztály által kijelölt azon kiemelt kockázatú, állati eredetű 

élelmiszer-feldolgozó üzemekben, ahol az alapanyag előállítás a létesítmény szintjén nem 

kapcsolódik a feldolgozó tevékenységhez. 

c) Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 

takarmány-ellenőrzési, állatvédelmi, szabálysértési, helyszíni bírságot szabhat ki. 

d) Ellenőrzi a bejelentés köteles élelmiszer-előállító, -elosztó, és forgalmazó létesítmény 

harmadik országba irányuló exportra való alkalmasságát, a nemzetközi előírásoknak 

megfelelően. 

e) Ellenőrzi az engedélyköteles élelmiszer-előállító létesítmény harmadik országba irányuló 

exportra való alkalmasságát a nemzetközi előírásoknak megfelelően. 

f) Előkészíti az engedélyt az engedélyköteles élelmiszer-előállító létesítmények működéséhez, 

az élelmiszervállalkozási tevékenység folytatásához. 

g) Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 

géntechnológiai, szabálysértési, helyszíni bírságot szabhat ki. 

h) A járási hivatalok által az élelmiszer előállítás, forgalmazás, vendéglátás-közétkeztetés 

területén hozott elsőfokú döntések ellen indított jogorvoslati eljárásokban, mint másodfokú 

hatóság jár el. 

i) Nyomon követési ellenőrzéseket szervez az élelmiszerláncban. 

j) Ellenőrzi az ökológiai jelölés használatának jogszerűségét a gazdasági szereplőnél az 

előállítás, termelés, feldolgozás és forgalomba hozatal során. 

k) 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. 

l) Szakterületén ellenőrzi a járási hivatalok által nyilvántartásba vett kistermelők tevékenységét, 

az élelmiszer-biztonsági és minőségi feltételek teljesülését. 

m) Nyilvántartást vezet: 

- az engedélyezési kötelezettség alá tartozó élelmiszer-vállalkozásokról, 

- az egyéb, szakterületéhez kapcsolódó – jogszabályokban meghatározott – 

adatokról. 

- a bejelentés köteles élelmiszer vállalkozásokról, 

- az Élelmiszerlánc-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről, valamint 

- a gomba-szakellenőrökről. 
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n) Borászati igazgatási jogkörben eljárva ellátja a must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági 

termékek előállításával, kezelésével kapcsolatos területi állami és hatósági feladatokat, így 

különösen ellenőrzi: 

-  a borászati termékek származását, eredetét (térfogat, csomagolás és jelölés), a 

telephely, pince, üzem, raktár, kimérő működésének jogszerűségét, továbbá a 

jármű rakományát és a tárolás körülményeit, 

- a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok használatát, 

- a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok 

megfelelőségét, 

- a gyártástechnológia műszaki feltételeit, 

- a pincekönyv szakmai tartalmát (az ellenőrzés eredményét a pincekönyvbe is be 

kell jegyezni), 

- a jogszabályban meghatározott eljárások borászati alkalmazását, 

- a származási bizonyítványok valóságtartalmát. 

- A fentieken túl: 

- ellátja a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá 

tartozó termékek előállítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos 

kiszerelést is) és forgalomba hozását végző üzemek működésének 

engedélyezésével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, 

- elvégzi a forgalomba hozatali eljárásban az 500 hl feletti bortételeknél a 

hatósági mintavételt, 

- a pincékben és a kereskedelemben - az ellenőrzési tervnek megfelelően - 

rendszeresen mintát vesz laboratóriumi azonosítás céljára, 

- ellátja a magántárolási, lepárlási, a mustsűrítménnyel való mustjavítási 

támogatási intézkedésekhez, valamint a forgalomba hozatali járulék 

befizetésével kapcsolatban, jogszabályban előírt szakmai ellenőrzési 

feladatokat, 

- kiszabja a helyszíni és a minőségvédelmi bírságot, valamint 

jogkövetkezményt alkalmaz, 

- nyilvántartást vezet az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó 

élelmiszer-vállalkozásokról, 

- előkészíti a nyilvántartásba vételt a bejelentés köteles élelmiszer-előállító 

létesítmények működéséhez, az élelmiszer-vállalkozási tevékenység 

folytatásához. 

 

III. 2. 1. 4. Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály 

funkcionális feladatai tekintetében 

Közreműködik a Főosztály funkcionális feladatainak ellátásában. 

  

III. 2. 1. 5. Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály egyéb 

feladatai tekintetében 

a) Élelmiszerlánc-esemény bekövetkezése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. 

b) Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerén 

keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt 

veszély esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. 

c) Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat. 

d) Felügyeli az ivóvíz minőségű víz biztosítását, az élelmiszeripari vállalkozások vízellátó 

rendszereit, illetve a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások önellenőrző vízvizsgálati 

programjának teljesítését az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál. 
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e) Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 

f) Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az engedély kiadására illetékes és 

hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, amennyiben az 

intézkedések a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízellátó rendszereket érintik. 

g) Az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi 

jellemző vizsgálatát elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg 

koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot 

jelenthet. 

h) Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi szervet azokról 

a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi kockázattal vannak 

összefüggésben. 

i) Értékeli a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások negyedéves vízvizsgálati 

eredményeit, azokról nyilvántartást készít és jelentés küld a NÉBIH részére. 

j) Elrendeli az élelmiszer-vállalkozás részére a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket. 

k) Megtilthatja vagy korlátozhatja az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz élelmiszer-

vállalkozásoknál történő felhasználását. 

l) Felügyeli az ivóvíz minőségű víz biztosítását, az élelmiszeripari vállalkozások vízellátó 

rendszereit, illetve a saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások önellenőrző vízvizsgálati 

programjának teljesítését az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál. 

m) A saját kutas vízellátású élelmiszer-vállalkozások esetében mintavételi pontra egyedi 

határértéket szabhat meg. 

n) Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az engedély kiadására illetékes és 

hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, amennyiben az 

intézkedések a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízellátó rendszereket érintik. 

o) Az általa felügyelt élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan 

vízminőségi jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan 

mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi 

szempontból kockázatot jelenthet. 

p) Elvégzi a kereskedelem és a vendéglátás-közétkeztetés területén az főosztály által kijelölt 

kiemelt jelentőségű forgalmazó helyek éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseit. 

q) Vezeti a járási hivatalok által nyilvántartásba vett és a megyei főosztály részére tájékoztatásul 

megküldött, az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 

nyomonkövethetőségről szóló 3/2010 (VII. 5.) VM rendelet és az állati eredetű élelmiszerek 

forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-

higiéniai feltételeiről szóló 64/2007 (VII. 23.) FVM-EüM együttes rendelet szerinti forgalmazó 

egységek adatait. 

r) Szervezi és koordinálja megyei szinten a RASFF (Az EU tagországokban működő, az 

élelmiszerekre és a takarmányokra vonatkozó gyorsvészjelző rendszer - Rapid Alert System 

for Food and Feed) riasztással kapcsolatos kivizsgálásokat, a kiemelt és célellenőrzéseket, 

kapcsolatot tart a NÉBIH-el.  

s) Ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi 

informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos szakmai feladatokat. 

t) A főosztályvezető rendelkezése alapján közreműködik más osztály feladatainak ellátásában.  

 

III. 2. 2. A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály feladatai 

III. 2. 2. 1. A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

Megkeresés alapján véleményezi az élelmiszerlánc-biztonsági igazgatást érintő 

jogszabálytervezeteket.  
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III. 2. 2. 2. A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) Szakterülete vonatkozásában szervezi és irányítja a járási hivatalok tevékenységét, az 

élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenőrzési (monitoring) terv végrehajtását, valamint 

összeállítja részanyagát az éves jelentéshez. 

b) Szervezi a Tenyészet Információs Rendszerrel (TIR), Baromfi Információs Rendszerrel (BIR), 

valamint egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével 

(ENAR) kapcsolatos egyes feladatok ellátását. 

c) Szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó állat-

egészségügyi feladatok területi ellátását. 

d) 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. 

e) Emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja esetén 

kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 

 

III. 2. 1. 3. A Járványügyi és Állatvédelmi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai 

tekintetében 

a) Ellenőrzi az élelmiszer-, illetve takarmánybiztonsági, -minőségi, állat-egészségügyi 

állatvédelmi, állattenyésztési rendelkezések megtartását. 

b) Ellenőrzi az állattartó-, takarmányelőállító-, és -forgalmazó létesítmény harmadik országba 

irányuló exportra való alkalmasságát, a nemzetközi előírásoknak megfelelően. 

c) Ellenőrzi az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben foglaltak betartását. 

d) Ellenőrzi az állatkísérletek végzését. 

e) Előkészíti a járványveszély esetén a szükséges hatósági intézkedések elrendelését, beleértve 

a magánállatorvos és gazdálkodó szervezet közcélú igénybevételét is, továbbá az állat-

egészségügyi szempontból külön eljárást igénylő állati hulladék, anyag, eszköz ártalmatlanná 

tételét, és gondoskodik a társhatóságok tájékoztatásáról. 

f) Előkészíti az állatvédelmi intézkedések elrendelését. 

g) Feladat- és hatáskörével összhangban élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenőrzési, 

takarmány-ellenőrzési, állatvédelmi, állattenyésztési, szabálysértési, helyszíni bírságot 

szabhat ki. 

h) Előkészíti a kártalanításról rendelkező döntést, ötmillió forintot meghaladó kár esetében, 

amennyiben az elrendelt járványügyi intézkedés miatt kártalanításra kerül sor. 

i) Előkészíti a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi akciók (kötelező védőoltások, 

diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés, stb.) elrendelését. 

j) Előkészíti az engedélyt: 

- a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzése, 

- az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az Éltv. végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság, állatrakodó, 

gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentető állomás, állati eredetű 

melléktermék kezelését, szállítását végző vállalkozás működése, valamint 

- az állatgyógyászati készítményekkel, illetve azok hatóanyagaival végzett 

kiskereskedelmi tevékenység esetében. 

k) Engedélyezi:  

- az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot 

tartó gazdaság, állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, etető-itató állomás, 

pihentető állomás, állatorvosi rendelő, állatorvosi rendelőintézet, állatkórház, 

állatklinika működését, állati eredetű melléktermék kezelését, szállítását végző 

vállalkozás működését, 

- takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket, 
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- 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. 

l) Kivizsgálja, kivizsgáltatja az állatvédelmi tárgyú bejelentéseket. 

m) Közreműködik az állatkínzások kivizsgálásában. 

n) Ellátja a tenyésztési hatósági és igazgatási feladatokat. 

o) Elsőfokú tenyésztési hatósági, szakhatósági és igazgatási feladatkörében: 

- Engedélyezi és felügyeli a tenyészállat-kiállítást, -árverést az elismert tenyésztő 

szervezet, több faj, illetve fajta együttes részvétele esetén az elismert tenyésztő 

egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulása alapján, a 

vonatkozó állat-egészségügyi, közegészségügyi és egyéb előírások megtartásával. 

- Engedélyezi a mesterséges termékenyítő állomás, valamint a spermatároló központ 

üzemeltetését, az embrióátültető állomás üzemeltetését, valamint a baromfi- és 

halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetését. 

- Ellenőrzi az apaállatok tenyésztési engedélyeit, a szaporító anyagok előírt 

megjelölését, forgalmazását és felhasználását, valamint a mesterséges termékenyítő- 

és az embrió átültető állomásokon használt apaállatok ide vonatkozó engedélyét. 

 III. 2. 1. 4. Az Járványügyi és Állatvédelmi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

           Közreműködik a Főosztály funkcionális feladatainak ellátásában. 

 III. 2. 1. 5. Az Járványügyi és Állatvédelmi Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Meghatározza az idegen állományból származó állatok állat-egészségügyi megfigyelési célú 

elkülönítésének módját és idejét. 

b) 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 folyamatos 

karbantartásáról és cseréjéről. 

c) Nyilvántartást vezet: 

- az állatorvosokról, 

- az állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről, 

- a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművezetőkről, az állatkísérőkről, 

állatszállítókról, állatszállítmányozókról, 

- az állategészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről, 

- az állategészségügyi szolgáltató létesítményekről, 

- a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről, 

- az egyedi azonosítású állatokról 

- a képesített vadhúsvizsgálókról, 

- a takarmány előállító és forgalmazó létesítményekről. Az állatkísérlet végzésére 

jogosultakról, 

- a veszélyes ebekről és a veszélyessé minősített ebek jogszabályban meghatározott 

adatairól, továbbá 

- az egyéb, szakterületéhez kapcsolódó – jogszabályokban meghatározott – adatokról. 

d) Ellenőrzi az állatvédelemről szóló törvényben előírtak betartását. 

e) Előkészíti az engedélyt: 

- Az állatkísérlet végzése, valamint 

- a kísérleti célú állat tenyésztése (szaporítása), tartása, szállítása, valamint forgalomba 

hozatala esetében. 

f) Engedélyeztetési eljárásban szakhatósági állásfoglalást ad ki az állatmenhely, panzió, 

állatkert létesítéséhez. 
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g) Az állatszállítási tevékenység végzéséhez állatvédelmi szempontok alapján szállítmányozói 

engedélyt ad ki. 

h) Tenyésztési hatáskörében eljárva: 

- Ellenőrzi tenyészállatok behozatalát. 

- Ellenőrzi a törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek betartását. 

- Ellenőrzi a területén a tenyésztésszervezésben közreműködő szolgáltató szervezetek 

és szakemberek (teljesítményvizsgálók, ultrahangvizsgálatot végzők, juhtenyésztési 

instruktorok stb.) tevékenységét. 

- Hitelesíti a törzskönyvi adatokat. 

- Eljár szabálytalan törzskönyvezési esetek észlelése esetén. 

- 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 év végén összefoglaló jelentést készít területéről az 

NÉBIH részére. 

- Az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint részt vesz a 

teljesítményvizsgálatokon és hitelesíti az eredményeiket 

- Részt vesz a pályázatok teljesítésének ellenőrzési munkáiban 

- Közreműködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának ellenőrzésében. 

- Az Állattenyésztési Ellenőrzési és Felülvizsgálati Szabályzat szerint ellenőrzi a területi 

teljesítményvizsgálati munkákat, ÜSTV, KSTV fajtaminősítési tesztek és azok 

hitelesíthetőségét véleményezi. 

i) A főosztályvezető rendelkezése alapján közreműködik más osztály feladatainak ellátásában. 

 

III. 2. 3. A Növényvédelmi és Talajvédelmi Osztály feladatai 

III. 2. 3. 1. A Növényvédelmi és Talajvédelmi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

Megkeresés alapján véleményezi a növényvédelmi, növény-egészségügyi, zöldség-gyümölcs 

minőségellenőrzési, élelmiszerlánc-biztonsági igazgatást érintő jogszabálytervezeteket. 

III. 2. 3. 2. A Növényvédelmi és Talajvédelmi Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) Közreműködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

b) Közreműködik a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában.  

III. 2. 3. 3. A Növényvédelmi és Talajvédelmi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai 

tekintetében 

- 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 növényvédő szer 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 csomagolását, címkézését, 

felhasználhatósági (szavatossági) idejét, az értékesítés szabályszerűségét, 

- ellenőrzi a légi növényvédelemre vonatkozó előírások (szakirányító jelenléte, légi járművezető 

növényvédelmi továbbképzésének érvényessége, tevekénységhez szükséges engedélyek 
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meglétének ellenőrzése, előírt nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény 

felhasználhatósága, stb.) betartását, illetve nyilvántartja a bejelentéseket, 

- ellenőrzi a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, az integrált 

növényvédelem elveinek teljesülését, a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 

felhasználása során a kijuttatás technikai megvalósítását, az egészségügyi és a kémiai 

biztonságot, az engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét, 

a növényvédő szer felhasználási és vásárlási engedély érvényességét, 

- ellenőrzi a növény-egészségügyi 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 másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a jegyzők (mint élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv) felett, 

- 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, 

- ellátja a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági 

ellenőrzési feladatokat, 

- 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 a 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, 
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- mintát vesz a forgalmazott engedélyköteles termékek és termésnövelő anyagok hatósági 

minőség-ellenőrzésére, 

- részt vesz a lejárt felhasználhatósági idejű (szavatosságú) hulladékká váló növényvédő 

szerek begyűjtésének és ártalmatlanításának megszervezésében, valamint a kérelemre indult, 

lejárt felhasználási idejű (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, 

- 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 az Agrárkörnyezet-gazdálkodási Információs Rendszer (AIR), a Parlagfű 

Információs Rendszer (PIR), a Növény Import-Export Ellenőrzési Rendszer (NIMEX, 

PHYSAN) a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Program (MINELLA) rendszerek 

működtetésében, adatokkal való feltöltésében, 

- részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában, különösen a növényvédőszer-

lopások, hamisítások és 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 

károsítókra; 

- intézkedik a humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és 

allergén gyomnövények és egyéb károsítók előfordulása esetén a fertőző források 

felszámolásáról, 

- ellátja a kölcsönös megfeleltetés (KM) és AKG minimum követelmények betartásával 

kapcsolatos feladatokat, 

- a kötelező zöldség-gyümölcs regisztrációval kapcsolatosan bejelentett adatokat 

nyilvántartásba veszi, adatbázisban rögzíti, és egyidejűleg megküldi a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 

Növényi Termékek Ellenőrzési Osztályának, 

- regisztrálja a bejelentkezett, friss zöldség és gyümölcs forgalmazás során alapanyag-tárolási, 

tisztítási, osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési tárolási és 

szállítási tevékenységet végző élelmiszer-vállalkozókat, 

- ellenőrzi a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és forgalomba hozatalt, 

valamint az egyéb szemleköteles növények termő-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó 

helyeit, 

- szervezi, működteti a megyei növényvédelmi előrejelzési rendszert, tájékoztatja a termelőket 

a növényvédelmi előrejelzés adatairól és tájékoztatást ad az országos előrejelzés részére.  

- elvégzi a növény-egészségügyi és növényvédelmi károsító diagnosztikai vizsgálatokat, 

- elvégzi az engedélyköteles termékek (növényvédő szerek, termésnövelő anyagok) hatósági 

engedélyezési vizsgálatait GEP minőségbiztosítási rendszerében, 

- elvégzi a növény-egészségügyi felügyelet számára a zárszolgálati intézkedések 

megalapozását szolgáló laboratóriumi vizsgálatokatészt vesz a megyei növényvédelmi 

előrejelzési rendszer működtetésében, tájékoztatja a termelőket a növényvédelmi előrejelzés 

adatairól és tájékoztatást ad az országos előrejelzés részére 

- végrehajtja az engedélyköteles termékekkel, alkalmazott vagy alkalmazásra kerülő 

technológiákkal, a termelést közvetlenül vagy potenciálisan veszélyeztető károsítókkal 

kapcsolatos biológiai, technológiai kísérleteket, vizsgálatokat 

- feltárja a növényvédelmi problémák okait, javaslatot tesz a szükséges intézkedésre 

- megoldja az illetékességi területen felmerült speciális növényvédelmi problémákat 
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- 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 ismereteinek 

fejlesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban, 

növényvédelmi és növény-egészségügyi vizsgálati módszerek adaptálásában, 

kidolgozásában és fejlesztésében 

- részt vesz a növényvédelmi káresetek kivizsgálásában, a növényvédelmi technológiai hibák 

feltárásában, szakhatósági állásfoglalások kialakításában, 

- a megye gazdálkodási gyakorlatát, a fontosabb kultúráit és azok károsítóit, valamint az 

aktuális növényvédelmi helyzetet is figyelembe véve, önálló kezdeményezésű biológiai és 

növényvédelmi technológia fejlesztését célzó vizsgálatokat folytat 

- részt vesz a növényvédelmi és növény-egészségügyi vizsgálati és kísérleti módszerek 

adaptálásában, kidolgozásában és fejlesztésében 

- technológiai, módszerfejlesztési, biológiai és kémiai vizsgálatokat végez, megbízás alapján, 

igény szerint GEP minősítéssel 

- kapcsolatot tart kutató és fejlesztő intézetekkel és szervezetekkel.  

- talajvédelmi hatósági eljárása során engedélyt 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, 

- hígtrágya termőföldön történő felhasználásához az állattartás során keletkező egyéb 

szerves trágya kivételével, 

- 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 a mezőgazdasági támogatási pályázatokhoz a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: nitrát rendelet) szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről, 

- 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, valamint növényvédelmi bírságot szab ki, 

- ellátja a forgalmazott termésnövelő anyagok hatósági minőség-ellenőrzését, ellenőrzi a kis- és 

- nagykereskedelemben a termésnövelő anyagok és „EK” műtrágyák raktározását,  

csomagolását, címkézését, felhasználhatósági (szavatossági) idejét, 

- 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 megfeleltetés (KM) előírásainak betartásával.  
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III. 2. 3. 4. A Növényvédelmi és Talajvédelmi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

        Közreműködik a Főosztály funkcionális feladatainak ellátásában  

 

III. 2. 3. 5. A Növényvédelmi és Talajvédelmi Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) 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, 

b) létrehozza és működteti a megyei talajtani térképtárat, a nitrát rendelet szerinti adatbázist 

(AIR nitrát modul), valamint kialakítja a szennyvíziszap és hígtrágya termőföldi 

felhasználásának megyei kataszterét, a talajvédelmi hatósági tevékenységéről 

nyilvántartást (AIR talajvédelmi modul) vezet, részt vesz a talajt veszélyeztető, 

degradációs folyamatok felderítésében, 

c) működteti a megyére vonatkozó adatokkal kapcsolatban Talajvédelmi Információs és 

Monitoring Rendszert (TIM), 

d) elvégzi a térinformatikai feladatok ellátásához szükséges alaptérképek, topográfiai 

térképek, talajtérképek és egyéb térképanyag feldolgozását, rendszerbe illesztését, 

digitalizálását, 

e) elvégzi a korábban elkészült talaj és egyéb térképek tematikus feldolgozását és 

archiválását, 

f) bekapcsolódik és a térinformatika eszközrendszerének felhasználásával támogatja a 

növényvédelmi, talajvédelmi hatósági feladatok végrehajtását, valamint az előrejelzési 

szakterület, a károsító diagnosztikai osztály tevékenységét, 

g) meglévő adatok, illetve új felvételek alapján talajtani, növényvédelmi, stb. térképeket 

szerkeszt, 

h) kapcsolatot tart a szakterületén a fejlesztő tudományos szervezetekkel, egyetemekkel és 

egyéb intézményekkel, 

i) közreműködik a településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési 

eljárásában a talajvédelem érvényesítése érdekében. 

 

III. 2. 4. A Vetőmag Felügyeleti Osztály feladatai 

III. 2. 4. 1. A Vetőmag Felügyeleti Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

     Megkeresés alapján véleményezi a növényvédelmi, növény-egészségügyi, zöldség-gyümölcs 

     minőségellenőrzési, élelmiszerlánc-biztonsági igazgatást érintő jogszabálytervezeteket. 

III. 2. 4. 2. A Vetőmag Felügyeleti Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

     Közreműködik a Főosztály koordinációs feladatainak ellátásában.  

III. 2. 4. 3. A Vetőmag Felügyeleti Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) ellátja az államilag elismert vagy egyedi szaporításra engedéllyel rendelkező nemesített 

növényfajták vetőmag-szaporításának szántóföldi ellenőrzését és minősítését, az 

alkalmasnak minősített növényállományokból származó vetőmagvak mintázását, 

vizsgálatát, minősítését, fémzárolását, 

b) illetékességi területén ellenőrzi a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és 

forgalomba hozatalt, valamint az egyéb szemleköteles növények termő-, tároló-, berakó-, 

feladó- és forgalmazó helyeit, 

c) ellátja a hazai előállítású és felhasználású, valamint a nemzetközi érvényű 

bizonyítvánnyal kivitelre kerülő, továbbá a külföldről behozott vetőmagvak mintavételét, 

minőségének vizsgálatát, minősítését, fémzárolását, 
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d) ellátja a vetőmag forgalomba hozatalának ellenőrzését, a minőségileg nem megfelelő 

tételek zárolását, szükség esetén a megsemmisítésük elrendelését, illetve visszaélés 

esetén minőségvédelmi bírság kiszabását elsőfokú hatóságként, 

e) ellátja a beküldött vetőmagvak vizsgálatát, a vizsgálatok és minősítések eredményéről 

okirat kiállítását, 

f) akkreditált vetőmagvizsgáló laboratóriumot működtet, 

g) ellátja a vetőmag szaporításokról és minősítésekről a közhitelű nyilvántartások vezetését, 

h) beszerzi és szigorúan szám szerint nyilvántartja a vetőmag függőcímkéket, és azokon 

feltünteti a növényútlevél számát, 

i) ellátja a kertészeti (szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta), valamint erdészeti és 

fás szárú energetikai célú szaporítóanyagok vizsgálatával, minősítésével és 

ellenőrzésével kapcsolatos szakmai minősítési, fémzárolási és hatósági ellenőrzési 

feladatokat, így különösen: 

- minősíti a szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldség-, erdészeti és fás szárú energetikai 

szaporítóanyagokat, a prebázis és bázis kategóriájú szőlő-, gyümölcs, valamint a 

szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok 

kivételével, illetve a termelési folyamat nyomon követhetőségét; 

- ellenőrzi a szaporítóanyagok előállítását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, 

felhasználását a prebázis és bázis kategóriájú szőlő-, gyümölcs, valamint a szuperelit 

és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok kivételével, 

- eljár a minősítési és ellenőrzési feladatai tekintetében a törvény és a végrehajtására 

kiadott jogszabályok rendelkezéseinek megsértése esetén, elsőfokú hatóságként 

szankciókat és minőségvédelmi bírságot szab ki, illetve állapít meg, 

- közreműködik a vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok géntechnológiai 

eredetének vizsgálatában, hatósági ellenőrzésében és az ezzel kapcsolatos hatósági 

döntések végrehajtásában. 

III. 2. 4. 4. A Vetőmag Felügyeleti Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

     Közreműködik a Főosztály funkcionális feladatainak ellátásában. 

III. 2. 4. 5. Az Vetőmag Felügyeleti Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Részt vesz a szőlőültetvények uniós támogatásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseken, a 

szaporítóanyag előállító helyekkel, törzsültetvényekkel, valamint egyéb hivatalos eljárásokkal 

kapcsolatos helyszíni szemléken és ellenőrzéseken. 

b) Végzi a szőlőültetvények telepítésének és kivágásának ellenőrzését a szőlőtermelési 

potenciál nyomon követése céljából, ellátja az állami támogatással megvalósított szőlő- és 

gyümölcs ültetvény telepítési beruházások ellenőrzését, valamint a gyümölcs ültetvények 

termőre fordítását. 

 

IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

 

IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok  

a) A hatósági ügyintézők a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti 

munkamegosztásuk alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály 

eltérő eljárási szabályokat állapít meg. Az ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb 

határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 
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A határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell 

alkalmazni. 

b) Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú 

eljárás fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, 

valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem 

valamint a fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, valamint az 

eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkezik-e.  

c) A hatósági ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát 

állapítja meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.  

d) Ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági ügyintéző - 

amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége fennáll - 

értesíti az ügyfelet/ügyfeleket. 

e) A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése 

veszélyben van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 

f) A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-

ában meghatározott feltételek fennállása esetén. 

g) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában 

meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.  

h) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén.    

i) A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

j) A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 

kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

k) A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 

rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási 

eljárást lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen 

készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 

39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

l) A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak 

szerint vehet igénybe. 

m) A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 

kiszabását tartalmazó döntést. 

n) Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak 

betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok 

zártan kezelését. 

o) A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49 §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 

p) A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során 

felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 

meghatározottakat kell tartalmaznia. 

q) A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről. 
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r) A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén 

gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről 

kialakított álláspont előkészítéséről. 

s) Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül kell előkészíteni.  

t) A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 

u) A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

 

IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  

IV. 2. 1. Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály 

a) Élelmiszer előállító, feldolgozó, csomagoló, tároló, forgalmazó létesítmények 

tevékenységének engedélyezése 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban I. fokon dönt, a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt létesítmények működése, működésének 

módosítása, felfüggesztése, vagy megtiltása tárgyában indított eljárásokban. 

 

b) Élelmiszer előállító, feldolgozó, csomagoló, tároló, forgalmazó létesítmények 

tevékenység engedélyezésének jogorvoslati eljárása 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban II. fokon dönt, a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendeletben a járási hivatal illetékességi körébe utalt létesítmények működése, 

működésének módosítása, felfüggesztése, vagy megtiltása tárgyában hozott döntéssel 

szemben indított jogorvoslati eljárásokban. 

 

c) Élelmiszer előállító, feldolgozó, csomagoló, tároló, forgalmazó létesítmények 

létesítésének engedélyezése 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban I. fokon dönt szakhatósági , 

vagy szakkérdés tárgyában a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak 

meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt  

létesítmények létesítési eljárásokban. 

 

d) Élelmiszer előállító, feldolgozó, csomagoló, tároló, forgalmazó létesítmények létesítési 

engedélyezésének jogorvoslati eljárása 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban II. fokon dönt  szakhatósági , 

vagy szakkérdés tárgyában a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak 
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meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a járási hivatal 

által hozott döntéssel szemben indított jogorvoslati eljárásokban. 

 

e) Nem engedély köteles élelmiszer előállító, feldolgozó, csomagoló, tároló, forgalmazó 

létesítmények nyilvántartásba vétele. 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban I. fokon dönt, a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt létesítmények nyilvántartásba vételére indított 

eljárásokban. 

 

f) Élelmiszer előállító, feldolgozó, csomagoló, tároló, forgalmazó létesítmények 

tevékenységének ellenőrzése 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, mint I. fokon eljáró 

élelmiszerlánc- felügyeleti szerv ellenőrzi, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben az illetékességi 

körébe utalt létesítmények, tevékenységek működésének jogszabályi megfelelőségét, nem 

megfelelés esetén dönt a korlátozó intézkedések, bírság kiszabásáról. 

 

g) Borászati felügyeleti tevékenység 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, mint I. fokon eljáró borászati 

hatóság ellenőrzi, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról 

szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt borászati 

létesítmények, tevékenységek működésének jogszabályi megfelelőségét, nem megfelelés 

esetén dönt a korlátozó intézkedések, bírság kiszabásáról. 

 

IV. 2. 2. Állatvédelmi és Járványügyi Osztály 

a) Állattartó, forgalmazó, szaporító, takarmány-előállító, - forgalmazó, állati eredetű 

melléktermék - gyűjtő, - átrakó, - feldolgozó létesítmények tevékenységének 

engedélyezése 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban I. fokon dönt, a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt létesítmények működése, működésének 

módosítása, felfüggesztése, vagy megtiltása tárgyában indított eljárásokban. 

 

b) Állattartó, forgalmazó, szaporító, takarmány-előállító, - forgalmazó, állati eredetű 

melléktermék - gyűjtő, - átrakó, - feldolgozó létesítmények tevékenységének 

engedélyezésének jogorvoslati eljárása 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 
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szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban II. fokon dönt, a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendeletben foglaltak szerint a járási hivatal által hozott döntéssel szemben indított 

jogorvoslati eljárásokban. 

c) Állattartó, forgalmazó, szaporító, takarmány-előállító, - forgalmazó, állati eredetű 

melléktermék - gyűjtő, - átrakó, - feldolgozó létesítmények létesítésének engedélyezése 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban I. fokon dönt szakhatósági , 

vagy szakkérdés tárgyában a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak 

meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt  

létesítmények létesítési eljárásokban. 

 

d) Állattartó, forgalmazó, szaporító, takarmány-előállító, - forgalmazó, állati eredetű 

melléktermék - gyűjtő, - átrakó, - feldolgozó létesítmények létesítési engedélyezésének 

jogorvoslati eljárás 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban II. fokon dönt szakhatósági, 

vagy szakkérdés tárgyában a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak 

meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a járási hivatal 

által hozott döntéssel szemben indított jogorvoslati eljárásokban. 

 

e) Állattartó, forgalmazó, szaporító, takarmány-előállító, - forgalmazó, állati eredetű 

melléktermék - gyűjtő, - átrakó, - feldolgozó létesítmények nyilvántartásba vétele. 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban I. fokon dönt, a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt létesítmények nyilvántartásba vételére indított 

eljárásokban 

 

f) Állattartó, forgalmazó, szaporító, takarmány-előállító, - forgalmazó, állati eredetű 

melléktermék - gyűjtő, - átrakó, - feldolgozó létesítmények tevékenységének 

ellenőrzése 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, mint I. fokon eljáró 

élelmiszerlánc- felügyeleti szerv ellenőrzi, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben az illetékességi 

körébe utalt létesítmények, tevékenységek működésének jogszabályi megfelelőségét, nem 

megfelelés esetén dönt a korlátozó intézkedések, bírság kiszabásáról. 

 

g) Állami kártalanítási eljárás 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
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szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban I. fokon dönt állatkártalanítás 

tárgyában a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 

68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt eljárásokban. 

 

h) Jogorvoslati eljárás állami kártalanítási ügyekben  

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban II. fokon dönt állatkártalanítás 

tárgyában a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 

68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a járási hivatalok által hozott döntéssel 

szemben indított jogorvoslati eljárásokban. 

 

i) Állatvédelem felügyeleti tevékenység 

A hatósági ügyintéző az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, 

a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi szabályokban foglaltak 

alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvényben foglalt eljárásban, mint I. fokon eljáró állatvédelmi hatóság engedélyezi, 

nyilvántartja, ellenőrzi, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak 

meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt 

létesítmények, tevékenységek működésének jogszabályi megfelelőségét, nem megfelelés 

esetén dönt a korlátozó intézkedések, bírság kiszabásáról 

 

j) Állatvédelem jogorvoslati felügyelete 

A hatósági ügyintéző az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben, 

a végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi élelmiszerjogi szabályokban foglaltak 

alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvényben foglalt eljárásban, mint II. fokon eljáró állatvédelmi hatóság eljár a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendeletben foglaltak szerint a járási hivatal által hozott döntéssel szemben indított 

jogorvoslati eljárásokban. 

 

k) Állattenyésztés felügyeleti tevékenység  

A hatósági ügyintéző az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben, a 

végrehajtásáról szóló rendeletekben és a közösségi mezőgazdasági és élelmiszerjogi 

szabályokban foglaltak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, mint I. fokon eljáró 

állattenyésztési hatóság engedélyezi, nyilvántartásba veszi, ellenőrzi a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt állattenyésztési létesítmények, tevékenységek 

működésének jogszabályi megfelelőségét, nem megfelelés esetén dönt a korlátozó 

intézkedések, bírság kiszabásáról 

 

l) Állatazonosítási és nyilvántartási feladatkörében 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben, a végrehajtásukról szóló 

rendeletekben és a közösségi mezőgazdasági és élelmiszerjogi szabályokban foglaltak 

alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvényben foglalt eljárásban, mint I. fokon eljáró hatóság nyilvántartásba veszi, rögzíti, 

ellenőrzi a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 

68/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben az illetékességi körébe utalt állattartók, állattartó 

létesítmények, tenyészetek nyilvántartási tevékenységének jogszabályi megfelelőségét, nem 

megfelelés esetén dönt a korlátozó intézkedések, bírság kiszabásáról. 
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m) Állatazonosítás és nyilvántartás jogorvoslati feladatkörében 

A hatósági ügyintéző az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvényben, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben, a végrehajtásukról szóló 

rendeletekben és a közösségi mezőgazdasági és élelmiszerjogi szabályokban foglaltak 

alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvényben foglalt eljárásban, mint II. fokon eljáró hatóság eljár a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendeletben foglaltak szerint a járási hivatal által hozott döntéssel szemben indított 

jogorvoslati eljárásokban. 

 

 IV. 2. 3. Növény- és Talajvédelmi Osztály 

a) Talajjavítás engedélyezési eljárás 

A hatósági ügyintéző A hatósági ügyintéző a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvényben foglaltakra tekintettel I. fokon dönt a savanyú, szikes és homok talajok javítása 

tárgyában beadott kérelmekről. 

b) Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése 

A hatósági ügyintéző a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltakra 

tekintettel I. fokon dönt a mezőgazdasági célú tereprendezés tárgyában beadott kérelmekről. 

c) Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények engedélyezése 

A hatósági ügyintéző a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltakra 

tekintettel I. fokon dönt a talajvédelmet szolgáló műszaki beavatkozások és létesítmények 

megvalósításának tárgyában beadott kérelmekről. 

d) Hígtrágya termőföldön történő hasznosításának engedélyezése 

A hatósági ügyintéző a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltakra 

tekintettel I. fokon dönt a hígtrágya termőföldön történő felhasználása, az állattartás során 

keletkező egyéb szerves trágya kivételével, tárgyában beadott kérelmekről. 

e) Szennyvíz, szennyvíziszap, vagy szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági 

felhasználásának engedélyezése 

A hatósági ügyintéző a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltakra 

tekintettel I. fokon dönt a szennyvíz, szennyvíziszap, vagy szennyvíziszap komposzt 

mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése tárgyában beadott kérelmekről. 

f) Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő 

felhasználásának engedélyezése 

A hatósági ügyintéző a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltakra 

tekintettel I. fokon dönt a nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön 

történő felhasználásának engedélyezése tárgyában beadott kérelmekről. 

g) Mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának 

engedélyezése 

A hatósági ügyintéző a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltakra 

tekintettel I. fokon dönt a mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő 

felhasználásának engedélyezése tárgyában beadott kérelmekről. 

h) Termelői regisztráció szükséghelyzeti engedéllyel rendelkező növényvédő szer 

felhasználásához 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban elvégzi a növény-egészségügyi feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szerinti termelői 

regisztrációt. 

i) Nyilvántartásba vételi kötelezettség a vizsgálatköteles áruk előállítására és 

forgalmazására vonatkozó növényegészségügyi előírások betartásának ellenőrzése 

céljából 
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A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban elvégzi a növény-egészségügyi feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szerinti termelői 

regisztrációt. 

j) Friss zöldség-gyümölcsöt forgalmazó élelmiszer-vállalkozók regisztrációja 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban elvégzi a növény-egészségügyi feladatok 

végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet  szerinti 

forgalmazói regisztrációt. 

k) Légi permetezés engedélyezése 

A hatósági ügyintéző a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) 

FVM–GKM–KvVM együttes rendelet foglalt eljárásban dönt a növényvédelmi tevékenységről 

szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti engedély kiadásáról. 

l) Első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozók tevékenységének 

bejelentése 

A hatósági ügyintéző az élelmiszer-előállítással és forgalmazással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletben foglalt 

eljárásban nyilvántartásba veszi az élelmiszer vállalkozót. 

m) Export szállítmányok növényegészségügyi vizsgálata 

A hatósági ügyintéző a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól 

szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendeletben foglalt eljárásban elvégzi a növényegészségügyi 

bizonyítvány kérelemre történő kiállítását. 

n) Friss zöldség-gyümölcs export, import szállítmányainak bejelentése 

A hatósági ügyintéző a gyümölcs és zöldség ellenőrzésérő szóló  82/2004. (V. 11.) FVM 

rendeletben foglalt eljárásban elvégzi a friss zöldség-gyümölcs szállítmányok ellenőrzését. 

o) Növényvédő szer nagy- és kiskereskedelmi forgalmazás működési engedélyhez 

szakhatósági hozzájárulás megadása 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, a növényvédelmi tevékenységről szóló 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet, és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírtak teljesülése esetén kiadja a szakhatósági 

hozzájárulást, vagy dönt a szakkérdésben. 

 

IV. 2. 4. Vetőmag Felügyeleti Osztály 

 

a) Vetőmag szaporítás szántóföldi ellenőrzése és minősítése  

 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. 

(IV. 23.) FVM rendeletben, a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba 

hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletben, és a zöldség szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendeletben foglaltak szerint 

elvégzi a szaporításra engedéllyel rendelkező nemesített növényfajták, vetőmag szaporításának, 

szántóföldi ellenőrzését és minősítését. 

 

b) Vetőmagvak minősítése 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 

23.) FVM rendeletben, a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba 

hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendeletben, és a zöldség szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendeletben foglaltak szerint 
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lefolytatja az árutermesztésre és továbbszaporításra kerülő vetőmag forgalomba hozatalához 

szükséges eljárásokat 

c) Szőlő-, gyümölcs szaporítóanyagok előállításának, feldolgozásának, forgalomba 

hozatalának és felhasználásának ellenőrzése 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről 

és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendeletben, a gyümölcs 

szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendeletben 

foglaltak szerint elvégzi a szaporítóanyagok előállításának ellenőrzését és minősítését. 

d) Megvalósult szőlőültetvény telepítési beruházások ellenőrzése 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) 

VM rendeletben foglaltak szerint elvégzi az állami támogatással létesült ültetvények 

megvalósulásának ellenőrzését. 

e) Zöldség szaporítóanyagok előállításának, feldolgozásának, forgalomba hozatalának és 

felhasználásának ellenőrzése 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és 

forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendeletben foglaltak szerint elvégzi a 

szaporítóanyagok előállításának ellenőrzését és minősítését. 

f) Dísznövény szaporítóanyagok előállításának, feldolgozásának, forgalomba hozatalának 

és felhasználásának ellenőrzése 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba 

hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendeletben foglaltak szerint elvégzi a szaporítóanyagok 

előállításának ellenőrzését és minősítését. 

g) Erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagok minősítése 

A hatósági ügyintéző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvényben foglalt eljárásban, az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 

21.) FVM rendeletben foglaltak szerint elvégzi a szaporítóanyagok előállításának ellenőrzését és 

minősítését. 

 

V. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

 

V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető, megyei főállatorvos.  

 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztályt, a Járványügyi és 

Állatvédelmi Osztályt, a Növény-és Talajvédelmi Osztályt, a Vetőmag Felügyeleti Osztályt az 

osztályvezetők közvetlenül vezetik. 

A Főosztály további munkakörei: 

- járványügyi főállatorvos 

- hatósági főállatorvos 
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- állatvédelmi és járványügyi főállatorvos 

- hatósági állatorvos 

- élelmiszerhigiéniai felügyelő mérnök 

- élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő 

- élelmiszerlánc-biztonsági és borászati felügyelő 

- takarmány felügyelő 

- állattenyésztési felügyelő  

- borászati felügyelő 

- növényvédelmi felügyelő 

- talajvédelmi felügyelő 

- vetőmag felügyelő 

- szaporítóanyag felügyelő 

- vetőmagvizsgáló mérnök 

- növényvédelmi herbologus 

- mezőgazdasági mérnök 

- vetőmagvizsgáló  

- járványügyi referens 

- fertőtlenítő mester 

- mezőgazdasági gépkezelő 

- igazgatási ügyintéző  

- szakigazgatási referens 

- titkársági ügyintéző 

- ügyintéző - ügyiratkezelő 

 

V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai  

- A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 

főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és 

felelős a szervezeti egységek feladatainak ellátásáért.  

- A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a Kormányhivatal 

kiadmányozási és helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott 

kiadmányozási jogot. 

- A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, 

ellenőrzési tervét. 

- Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 

- Közreműködik a Járási Hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági, állatvédelmi, állategészségügyi, 

járványügyi, növény és talajvédelmi feladatainak ellátásában. 

- A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért.  

- Jóváhagyásra előkészíti az főosztály ügyrendjét és szükség esetén gondoskodik annak 

felülvizsgálatáról. 

- Gyakorolja az főosztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, munkavállalói 

tekintetében a munkáltatói jogokat, 

- Elkészíti az Osztályvezetők tekintetében a munkaköri leírásokat, teljesítményértékeléseket. 

- Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 

- Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, 

- Gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 

- Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.  

- Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában. 
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- Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 

jegyzőket.  

- Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

- Tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 

 

V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai  

- A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a főosztályvezetőtől kapott 

utasítás és iránymutatás alapján vezeti az osztályt, és felelős a szervezeti egységek 

feladatainak ellátásáért.  

- Az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a Kormányhivatal 

kiadmányozási és helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott 

kiadmányozási jogot. 

- A jogszabályok és az SZMSZ keretei között közreműködik a Főosztály munkatervének, 

ellenőrzési tervének elkészítésében. 

- Szervezi és ellenőrzi az osztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 

- Közreműködik a Járási Hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági, állatvédelmi, állategészségügyi, 

járványügyi, növény és talajvédelmi feladatainak ellátásában. 

- Elkészíti az osztály munkatársainak munkaköri leírását 

- Felelős az osztály feladatainak ellátásáért, 

- Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, 

- Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, 

- Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról, 

- Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített és az főosztály vezetője által kiadmányozandó 

ügyiratokat, 

- Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az főosztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a 

feladat- és hatáskörébe utal. 

V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai  

- A Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a Kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában. 

- Amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 

megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot. 

- Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket. 

- Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

- Közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában. 

- Kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában. 

- Részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken. 

- Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

- Adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében. 

- Vezeti a panaszügyek nyilvántartását. 

- Felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért.  

- Elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 
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- Közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében. 

- Közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 

- Közreműködik a döntések közlésében. 

- Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 

 

V.5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai 

- Ellátja az főosztály jelenléti ívhez kapcsolódó feladatait, 

- Ellátja az főosztály tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, 

- Ellátja a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában meghatározott iratkezelési feladatokat, 

- Ellátja az főosztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat, 

- Kezeli az főosztályhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat, 

- Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységekben, összeállítja és 

leadja az irodaszer igényeket és gépkocsi igénylést, 

- Eljár mindazon egyedi ügyekben, amellyel az főosztályvezető és az osztályvezető megbízza. 

 

V.6. A Főosztály munkavállalójának feladatai  

Fertőtlenítő mester  

Munkáját az állatvédelmi és járványügyi osztály osztályvezetőjének irányításával és az illetékes járási 

főállatorvos felügyelete alatt végzi. 

a) Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség felderítése, megállapítása, felszámolása 

során alkalmazandó fertőtlenítés elvégzése során: 

- elvégzi az ellenőrzési ütemterv szerint a fertőtlenítő gépjárművek és eszközök karbantartását 

a folyamatos készenlét biztosítása érdelében, vezeti az előírt nyilvántartásokat,  

- elvégzi a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegségek megelőzésével, 

megállapításával, leküzdésével kapcsolatos fertőtlenítési feladatokat, vezeti az előírt 

nyilvántartásokat, 

- fenti feladatok elvégzése során gondoskodik a járványvédelmi, közegészségügyi, 

munkavédelmi, természet és környezetvédelmi előírások betartásáról, 

- fenti nyilvántartásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettségét az osztályvezető  felé havonta 

teljesíti. 

 

b) Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség felderítése, megállapítása, felszámolása 

során alkalmazandó állatleölések elvégzése során: 

- elvégzi az ellenőrzési ütemterv szerint az állatleölő kocsi, valamint a kiszolgálásához használt 

eszközök karbantartását a folyamatos készenlét biztosítása érdelében, vezeti az előírt 

nyilvántartásokat,  

- elvégzi a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség megelőzésével, 

megállapításával, leküzdésével kapcsolatos, az állatleölő kocsi alkalmazásával elvégezhető 

állatleölési feladatokat, vezeti az előírt nyilvántartásokat, 

- elvégzi a mentesítési körbe vont betegségek megelőzésével, megállapításával, leküzdésével 

kapcsolatos, az állatleölő kocsi alkalmazásával elvégezhető állatleölési feladatokat, vezeti az 

előírt nyilvántartásokat, 

- fenti feladatok elvégzése során gondoskodik az állatvédelmi, járványvédelmi, 

közegészségügyi, munkavédelmi, természet és környezetvédelmi előírások betartásáról, 
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- fenti nyilvántartásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettségét a gondnoksági ügyintéző felé 

havonta teljesíti. 

 

c) A rendkívüli élelmiszer eseményhez kapcsolódó és az ITNET –ben előírt Monitoring minták 

vizsgáló laboratóriumba történő szállításának elvégzése során: 

- elvégzi a levett minták átadó pontokon történő átvételét, a mintaszállító dokumentumok 

ellenőrzését, a kijelölt vizsgáló laboratóriumba, vagy a központi minta tárolóba történő 

beszállítását, az átadás – átvételhez előírt nyilvántartások vezetését, 

- a mintaszállításhoz használt eszközök karbantartása, a folyamatos készenlét biztosítása 

érdelében, vezeti az előírt nyilvántartásokat.  

 

Mezőgazdasági gépkezelő 

Munkáját a növény- és talajvédelmi osztály osztályvezetőjének irányításával és a növényvédelmi 

herbologus felügyelete alatt végzi. 

a) Növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és 

felszaporodásának megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a 

károsító természetéhez és elterjedtségéhez mérten, a veszély elhárításához szükséges mértékben és 

ideig az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerint  hozott  növény-egészségügyi intézkedések keretében: 

- elvégzi a fertőtlenítést, megsemmisítést, 

- elvégzi az ellenőrzési ütemterv szerint a fertőtlenítő gépjárművek és eszközök karbantartását 

a folyamatos készenlét biztosítása érdelében, vezeti az előírt nyilvántartásokat,  

- fenti feladatok elvégzése során gondoskodik a járványvédelmi, közegészségügyi, 

munkavédelmi, természet és környezetvédelmi előírások betartásáról, 

- fenti nyilvántartásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettségét az osztályvezető felé havonta 

teljesíti. 

 

b)   A növényvédőszer hatékonysági kísérletek során alkalmazandó feladatok elvégzése keretében: 

- elvégzi a kísérletek eredményes elvégzéséhez előírt terepi és vegyszerezési munkákat, 

- elvégzi kísérletek a kiszolgálásához használt eszközök karbantartását a folyamatos készenlét 

biztosítása érdelében, vezeti az előírt nyilvántartásokat,  

- fenti feladatok elvégzése során gondoskodik az járványvédelmi, közegészségügyi, 

munkavédelmi, természet és környezetvédelmi előírások betartásáról. 

 

V.7. Ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések  

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed a hatálya alá tartozó termék előállítására, 

forgalmazására, a termékkel kapcsolatos tanúsítványokra vonatkozó ellenőrzési feladatok ellátására, 

így különösen: 

a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben, valamint a termőföld védelméről szóló 

törvényben nem szabályozott, élelmiszer-biztonsággal összefüggő tevékenységekre, 

b) engedélyköteles termékek gyártására, kiszerelésére, szállítására, forgalomba hozatalára, tárolására 

és felhasználására, 

c) a növények termesztésére, a növények, növényi termékek és egyéb anyagok hasznosítására, 

feldolgozására, tárolására, szállítására és forgalomba hozatalára, 

d) a növényvédelmi gépek forgalomba hozatalára és működtetésére, 
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e) a zöldség és gyümölcs termesztésére, tárolására és forgalomba hozatalára, 

f) a takarmányok előállítására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására, 

g) az állatok tartásának, szaporításának, tenyésztésének, szállításának és forgalomba hozatalának 

állat-egészségügyi vonatkozásaira, valamint az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási 

rendszerére, 

h) az állatok állat-egészségügyi ellátására és felügyeletére, 

i) az élelmiszer-termelés, -előállítás, -feldolgozás, -tárolás, -szállítás és -forgalomba hozatal minden 

szakaszára, 

j) az állatgyógyászati termékek előállítására, kereskedelmére, és felhasználására, 

k) a növényi és állati eredetű melléktermékek gyűjtésére, kezelésére, tárolására, szállítására, 

forgalomba hozatalára, felhasználására, 

l) az ökológiai gazdálkodással és integrált gazdálkodással kapcsolatos felügyeleti feladatok ellátására; 

m) a géntechnológiával módosított szervezetek előállítására és forgalomba hozatalára, valamint a 

géntechnológiával módosított összetevőt tartalmazó termékek ellenőrzésére, 

n) az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására 

és forgalomba hozatalára, 

o) az élelmiszerláncban felhasználásra szánt takarító- és fertőtlenítőszerek előállítására, 

forgalmazására, felhasználására, 

p) az élelmiszerláncra kiterjedő vizsgálatokat végző laboratóriumokra. 

V.7.1. Felügyeleti ellenőrzések  

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. §  (3) 

bekezdés c) pontjában és 19. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-

felügyeleti szervként a növény- és talajvédelmi hatóságként eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki. 

V.7.2. Helyszíni ellenőrzések  

a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenőrzésre feljogosított köztisztviselője, valamint 

jelenlétében az Európai Bizottság szakértője és az általa kijelölt szakértő Hajdú-Bihar megye 

illetékességi területén jogosult az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 

aktusai szerinti, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 

68/2015. (III.30.)  Korm. rendeletben előírt hatósági feladatokat ellátása során jogosult:  

- az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni; 

- berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni; 

- az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, adathordozókat – 

az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – 

megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni; 

- eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni; 

- eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni; 

- hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére – az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban 

meghatározott kivételek figyelembevételével – ellenmintát venni; 

- élelmiszerlánc-esemény alapos gyanúja esetén továbbá élelmiszerlánc-esemény elhárítása, 

illetve a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében a lezárt terület, 

épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok 

területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést lefolytatni akkor is, ha 
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azok egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, dokumentációt, számviteli 

bizonylatokat ellenőrizni; 

- a hatósági ellenőrzés során próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végezni; 

- a próbavásárláshoz az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közreműködő személyt vehet igénybe. 

 

b) Az eljárásai során köteles betartani a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

hivatásrendi, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény általános 

szakmai, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi 

CXL törvény eljárásjogi szabályait. 

VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

Az főosztály dolgozóinak a munkaideje hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.30 óráig, pénteken 8.00 

órától 14.00 óráig tart.  

VI. 2. Munkarend 

A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 

és távozás időpontját. 

A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11
30

 órától – 14
00

 óráig terjedő 

időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével lehet. 

Négyhavi munkaidőkeret alkalmazásával kerülnek foglalkoztatásra azok a kormánytisztviselők és 

munkavállalók, akik ellenőrzési vagy igazgatási szolgáltatási területen hatósági feladatokat látnak el. A 

munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános 

munkarend alapul vételével kell megállapítani. 

A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.  

A munkaidőkeretben dolgozó munkatársak ledolgozott munkaidejével a munkaidőkeret végén kell 

elszámolni. 

A dolgozók munkaidőbeosztását a főosztályvezető a fentiekben foglaltaktól eltérően is 

megállapíthatja. 

Tekintettel az élelmiszerlánc-biztonsági feladatok sajátosságára, egyes tevékenységek végzése, 

illetve ellátása, a szervezeti egységek vezetőinek koordinálásával és felügyeletével a munkarendtől 

eltérő időszakokban is történhet a törzsmunkaidő rugalmas beosztásával, melyek nem minősülnek 

túlmunkának. 

Rendkívüli munkavégzést kizárólag a főosztályvezető rendelhet el írásban, a jogszabályban foglaltak 

alkalmazásával. 

A feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében a főosztályvezető megyei szinten három fővel 

készenléti szolgálatot szervez, biztosítja a rendelkezésre állás anyagi és tárgyi feltételeit.  A készenléti 

szolgálatot az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály, a Járványügyi és 

Állatvédelmi Osztály és a Növényvédelmi és Talajvédelmi Osztály 1-1 ügyintézője látja el heti 

bontásban. Az ügyintézők beosztása az osztályvezető feladata.  A készenléti beosztást az 

osztályvezetők a tárgy hó második napjáig megküldik a főosztályvezető részére. A készenlétért a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 98. § szerinti megváltás jár. 

Debrecen, 2015. június 1.         
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 6. számú melléklete 

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY ÜGYRENDJE  

(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

 Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati 
ügykezelőjére, munkavállalójára terjed ki. 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

a) megnevezése:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

b) székhelye: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.   

c) postafiók címe: 4001 Debrecen, Pf.: 115. 

web: www.kormanyhivatal.hu; www.antsz.hu 

e-mail: titkarsag@ear.antsz.hu  

I.3. Illetékesség 

A Főosztály feladatait a - Sugáregészségügyi Decentrum kivételével - Hajdú-Bihar megyére 
kiterjedően látja el.  

A Sugáregészségügyi Decentrum feladatait Hajdú-Bihar-, Jász-Nagykun-Szolnok- és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyére kiterjedően látja el.  

II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, 

annak adatai és vezetői: 

II.1.  Közegészségügyi Osztály 

a) címe: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: +36/52 420-015 

c) vezetője: osztályvezető 

II.2.  Járványügyi Osztály 

a) címe: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: +36/52 420-015 

c) vezetője: főosztályvezető, megyei tisztifőorvos 
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II.3. Sugáregészségügyi Decentrum 

a) címe: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: +36/52 420-015 

c) vezetője: osztályvezető 

 

III. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 

a) kodifikációs feladatok 

Részt vesz a Főosztályt érintő belső szabályzatok, eljárásrendek, jogszabályok, módszertani 
útmutatók véleményezésében. 

b) koordinációs feladatok 

Részt vesz a szakmai munka koordinálásában, partnerek, társszervek, járási hivatalok 
tevékenységének-, illetve monitoring és értékelési feladatok koordinálásában, valamint 
eljárások, tevékenységek összehangolásában, szakmai képzési feladatok 
megszervezésében.   

c) közhatalmi, hatósági feladatok 

Kiadományozza az első/másodfokú döntéseket, jogszabályban meghatározott hatósági 
jogkört, felügyeletet gyakorol, ellenőrzést végez, nyilvántartást vezet, eljár szakkérdésben, 
szakhatóságként. 

d) funkcionális feladatok 

Részt vesz rendezvények szervezésében, irat- és adatkezelési feladatokat lát el.  

e) egyéb feladatok 

Különféle jelentések, beszámolók, statisztikai elemzések készítése, pályázatokkal kapcsolatos 
feladatok, más szervek, szervezeti egységek eljárásában való közreműködés.  

III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 

III. 2. 1. A Közegészségügyi Osztály feladatai 

III. 2. 1.1. A Közegészségügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében  

Részt vesz a Közegészségügyi Osztályt érintő belső szabályzatok, eljárásrendek, jogszabályok, 
módszertani útmutatók véleményezésében. 

III. 2.1.2. A Közegészségügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

Részt vesz szakterületét érintően a szakmai munka koordinálásában, a járási hivatalok 
tevékenységének koordinálásában, illetve monitoring és értékelési feladatok koordinálásában, 
valamint eljárások, tevékenységek összehangolásában, szakmai képzési feladatok 
megszervezésében.  
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III. 2.1.3. A Közegészségügyi Osztály közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági, szakhatósági feladatokat, eljár 
szakkérdésben,  

b) előkészíti az ügy érdemében hozott I. fokú határozatokat, előkészíti a járási hivatalok  
népegészségügyi osztályai által hozott első fokú határozatok másodfokú elbírálását, 

c) előkészíti a járási hivatalok népegészségügyi osztályai által hozott első fokú határozatok 
felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti intézkedéseket, 

d) nyilvántartásokat vezet, 

e) ellenőrzéseket végez, 

f) eljár a szakterületet érintő panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 

III. 2.1.4. A Közegészségügyi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

- részt vesz rendezvények szervezésében, irat- és adatkezelési feladatokat lát el,  

- kialakítja és működteti a belső kontrollrendszert és végzi a vezetői ellenőrzést. 

III. 2.1.5. A Közegészségügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében 

- Szakterületét érintően különféle jelentések, beszámolók, statisztikai elemzések készítése, 
pályázatokkal kapcsolatos feladatok, más szervek, szervezeti egységek eljárásában való 
közreműködés, 

- a megye területére kiterjedően vizsgálja a makro- és mikrokörnyezetből az emberek 
egészségét közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló biológiai, fizikai és kémiai tényezők 
mindenkori állapotát, és az abban bekövetkezett változásokat (lakosság egészségére káros 
hatások), feltárja a lakosságot érő ártalmak okait, 

- közreműködik a kedvezőtlen környezeti változások és ártalmak megelőzésében, a meglévő 
ártalmak csökkentésében és megszüntetésében,  

- kezdeményezi az emberi szervezettel közvetlenül vagy közvetetten érintkezésbe kerülő 
környezeti tényezők vizsgálatát, 

- különös figyelmet fordít az egészségkárosodások kialakulásának megelőzésére, valamint az 
egyének, a közösségek és utódnemzedékek zavartalan fejlődését biztosító környezeti 
feltételek megteremtésére, 

- intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez a közegészségügyi követelmények 
érvényesítése, valamint a közegészségügyi ártalmak megelőzését szolgáló felvilágosító 
tevékenység területén, 

- rendszeres kapcsolatot tart a feladatköréhez kapcsolódó tevékenységet végző 
szakszolgálatokkal, 

- ellátja a rendkívüli eseményekkel és természeti csapásokkal kapcsolatos, a közegészségügyi 
ártalmak elhárításához szükséges feladatokat, 

- vizsgálja és felügyeli a környezet egészségkárosító hatását, feltárja a megelőzés lehetőségeit, 

- feladatai hatékony 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, a kültéri levegő biológiai 
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szennyezettségének (növényi pollen és gombaspóra), illetve a beltéri levegőszennyezettség 
vizsgálatára, 

- a laboratóriumi eredményeket minősíti,  

- 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 járási 
hivatalokat, az önkormányzatokat, az érintett más hatóságokat, egyéb szerveket, 

- közegészségügyi követelmények teljesülése érdekében jogszabályokban rögzített 
hatáskörében intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez, 

- az emberi egészséget és a környezetet veszélyeztető körülményekről a tömegtájékoztató 
eszközökön keresztül tájékoztatja a lakosságot, 

- 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 továbbítja az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal (a továbbiakban: OTH) részére annak szakmai iránymutatása szerint megadott 
módon, 

- irányítja, szervezi és összehangolja a lakosság egészségének megtartására és a betegségek 
megelőzésére, korai felismerésére irányuló népegészségügyi munkát, ennek érdekében 
együttműködik a prevenció területén dolgozó szakemberekkel,  

- az egészség- és oktatásüggyel, valamint a humán szolgálatokkal együttműködve segíti a 
népegészségügyi ismeretek terjesztését, 

- igény esetén közreműködik az egészségügyi dolgozók, pedagógusok és humán szolgálatban 
résztvevő szakemberek testi- és lelki egészségnevelésre irányuló felkészítésében, 

- egészségfejlesztési programokat kezdeményez, szervez és támogat, csatlakozik az országos 
szakmai intézetek által meghirdetett programokhoz, 

- a gyermek és a felnőtt populációt érintő preventív jellegű rizikó-faktor szűréseket 
kezdeményez és végez, tevékenységét a Népegészségügyi Főosztály társosztályaival, a 
járási hivatalok népegészségügyi osztályaival  és egyéb szakmai és civil szervezetekkel 
együttműködve végzi, 

- az OTH által elkészített és jóváhagyott, az onkológiai lakosságszűrés szakmai és szervezési 
irányelveit rögzítő szűrési protokollokat a helyi szükségletekhez, adottságokhoz és 
lehetőségekhez igazodó módon alkalmazza, és folyamatosan ellenőrzi azok végrehajtását, 

- a szűrőtevékenységek előírásszerű és folyamatos működtetése érdekében folyamatos 
munkakapcsolatot létesít és tart fenn a szűrőtevékenységek végrehajtásában az 
egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein résztvevő egészségügyi intézményekkel és 
szakmai csoportokkal, beleértve a céllakosság motiválásában és a betegkövetésben szerepet 
játszó háziorvosi szolgálatot is, továbbá a szűrőegységek felelős szakmai vezetőivel a 
végrehajtásban résztvevő egységek közötti szakmai és szervezési együttműködés 
előmozdítása útján elősegíti a program céljainak megvalósulását, 

- az OSZR informatikai rendszer segítségével biztosítja a területi szűrési nyilvántartás 
működését, 

- biztosítja a behívó – visszahívó – követési rendszer működésének folyamatosságát, 
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- ellenőrzi a behívási menetrend tervezését, elkészítését, figyelembe véve a szűrőegységek 
aktuális fogadókészségét, 

- gondoskodik a népegészségügyi szűrésekről, jelentések készítéséről, 

- gondoskodik a program kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról. Az optimális lakossági 
részvétel előmozdítása érdekében munkakapcsolatokat épít ki a helyi közvélemény 
formálására alkalmas médiával, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel, társadalmi 
szervezetekkel, önkormányzatokkal, 

- figyelemmel kíséri a szűrési tevékenységeknek a szakma szabályai szerint végzett folyamatos 
és időszakos teljesítményértékelését, 

- végzi a lakosság egészségi állapotának és az egészséget befolyásoló tényezőknek 
egybevetett elemzését a járási hivatalok népegészségügyi osztályaitól és egyéb 
szakszolgálatoktól kapott adatok alapján, 

- felügyeli a megye területén a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába 
történő adatszolgáltatást, 

- végzi a halottvizsgálati bizonyítványok orvos-szakmai felülvizsgálatát, 

- havi eseménynaptárt állít össze a Népegészségügyi Főosztály és a járási hivatalok 
népegészségügyi osztályainak tervezett programjairól, 

- ellátja a média megkeresésekkel kapcsolatos tájékoztatási, engedélyeztetési és jelentési 
feladatokat, 

- üzemelteti a kültéri levegő biológiai szennyezettségének (növényi pollen és gombaspóra) 
mérésére szolgáló pollencsapdát, 

- végzi az OTH által kiadott hőségriasztás kapcsán jogszabályban meghatározott feladatokat, 

- részt vesz a Megyei Védelmi Bizottság Honvédelmi Igazgatási Munkacsoportjának 
munkájában.  

III. 2. 2. A Járványügyi Osztály feladatai 

III. 2. 2.1. A Járványügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében  

Részt vesz a Járványügyi Osztályt érintő belső szabályzatok, eljárásrendek, jogszabályok, 

módszertani útmutatók véleményezésében. 

III. 2.2.2. A Járványügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

Részt vesz szakterületét érintően a szakmai munka koordinálásában, a járási hivatalok 

tevékenységének koordinálásában, illetve monitoring és értékelési feladatok koordinálásában, 

valamint eljárások, tevékenységek összehangolásában, szakmai képzési feladatok 

megszervezésében.   

III. 2.2.3. A Járványügyi Osztály közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági feladatokat, 

b) kiadományozza az ügy érdemében hozott I. fokú határozatokat, eljár a járási hivatal 

népegészségügyi osztálya által hozott első fokú járványügyi és egészségügyi igazgatási 

tárgyú határozatok másodfokú elbírálásában, 
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c) eljár az első fokú határozatok felülvizsgálata során szükségessé váló felügyeleti intézkedések 

kapcsán,  

d) nyilvántartásokat vezet, 

e) ellenőrzéseket végez, 

f) eljár a panaszok, közérdekű bejelentések ügyében, 

g) ellátja az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos hatósági feladatokat (végleges 

alkalmatlanság megállapítása), 

h) közreműködik a beutalási rend, illetve a sürgősségi beutalási rend kialakításában, 

i) ellátja a katasztrófa-egészségügyi ellátással összefüggésben felmerülő hatósági feladatokat. 

III. 2.2.4. A Járványügyi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

- részt vesz rendezvények szervezésében, irat- és adatkezelési feladatokat lát el,  

- kialakítja és működteti a belső kontrollrendszert és végzi a vezetői ellenőrzést, 

- elvégzi az egészségügyi adatokkal/információkkal kapcsolatos adatgyűjtési, adatfeldolgozási 
és prezentációs feladatokat, 

- javaslatokat fogalmaz meg a szakmai és az intézményi hatékonyság növelése érdekében, 

- közreműködik a szakmai tevékenységek egységes, folyamat alapú működtetésében, 

- ellátja a főosztályvezető, megyei tisztifőorvoshoz érkező iratokkal kapcsolatos teljes körű 
ügyviteli és titkársági feladatokat, 

- fogadja a beérkező szóbeli megkereséseket, szükség szerint a feladatkörébe tartozó 
ügyekben felvilágosítást ad, 

- ellátja a minősített iratokkal kapcsolatos hivatali teendőket, 

- szervezi, koordinálja és nyilvántartja a főosztályvezető, megyei tisztifőorvos hivatali 
programjait, 

- előkészíti a főosztályvezető, megyei tisztifőorvos által összehívott különböző értekezleteket, 
összeállítja az értekezletek emlékeztetőjét, nyilvántartja az értekezleten hozott döntéseket, 

- közvetlen kapcsolatot tart a járási hivatalok népegészségügyi osztályaival a feladatok 
megoldása céljából, 

- iktatási feladatkörében ellátja az iratkezelésre vonatkozó belső szabályozó dokumentum 
szerint a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, az iratok iktatásával, 
nyilvántartásával, expediálásával kapcsolatban meghatározott feladatait, 

- irattárazási feladatkörében ellátja a vonatkozó külső és belső szabályozás szerint az 
irattárazással, selejtezéssel, levéltárba adással, iratmegsemmisítéssel kapcsolatban 
meghatározott feladatait, 

- tervezi, szervezi és irányítja a keletkező veszélyes hulladékok szakszerű tárolását, 
elszállítását, biztosítja a kapcsolódó nyilvántartások naprakész állapotban tartását. 
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III. 2.2.5. A Járványügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében 

- szakterületét érintően különféle jelentések, beszámolók, statisztikai elemzések készítése, 
pályázatokkal kapcsolatos feladatok, más szervek, szervezeti egységek eljárásában való 
közreműködés, 

- ellátja a 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a szakfelügyelőkkel 
kapcsolatos feladatokat,  

- ellátja a védőnői szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten 
szervezi a szakmai követelmények érvényre juttatását,  

- a megyei egészségügyi igazgatási feladatok szempontjából lényeges nem fertőző 
epidemiológia helyi-területi vizsgálatainak eredményeit figyelembe veszi az ellátás 
szervezésében, valamint figyelemmel kíséri a népegészségügyi mutatókat, 

- a megyei szakfelügyelő védőnő közreműködik a szolgálat nő- anya- csecsemő- gyermek- 
ifjúság- és családvédelmi feladatainak irányításában, szervezésében, e feladatkörében a 
főosztályvezető, megyei tisztifőorvos szaktanácsadójaként jogosult és köteles eljárni, 

- koordinálja a járási szakfelügyelő védőnők szakfelügyeleti munkáját,  

- szakmai felügyeletet gyakorol a családvédelmi szolgálat, a járási szakfelügyelő védőnők, és a 
kórházi védőnők tevékenysége felett, 

- koordinálja az ápolási szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, elősegíti és megyei szinten 
szervezi az ápolásszakmai követelmények érvényre juttatását, felkérésre részt vesz  az  OTH 
ellenőrzési feladataiban, 

- koordinálja a járási szakfelügyelő ápoló(nő)k szakfelügyeleti munkáját, 

- irányítja és felügyeli 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 megye egész területére, vagy 
egy részére, 

- megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében a szükséges védőoltás(oka)t, 
amennyiben az a megye lakosságának egészét vagy a megyén belül több település 
lakosságát érinti, akkor az országos tisztifőorvos által szakmailag jóváhagyott 
kockázatértékelés alapján a kormányhivatal rendeli el, 

- helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez, 

- felügyeli a járási hivatalok népegészségügyi osztályainak fertőző betegekkel kapcsolatos 
tevékenységét, 

- szervezi és ellenőrzi a terhesek HbsAg szűrését és az ezzel kapcsolatos oltásokat, 

- illetékességi területén szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen az 
előírásszerű tárolást, nyilvántartást és felhasználást, 

- vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 
megszüntetése iránt, 

- felügyeli a járási hivatalok népegészségügyi osztályainak védőoltásokkal kapcsolatos 
tevékenységét, 
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- kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket, 

- folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a gyógyító ellátás részére a védőoltásokkal 
kapcsolatban, 

- a kormányhivatal által működtetett Nemzetközi Oltóhelyen eleget tesz a dokumentációs 
kötelezettségnek, végzi a külföldi utazással kapcsolatos tanácsadást és védőoltást, 

- szükség esetén segítséget nyújt bármely járási hivatal népegészségügyi osztályának 
működési területén kialakult járvány leküzdésére,  

- figyelő, illetve jelentőszolgálatok működtetését rendeli el bizonyos betegségek esetén, 

- ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 
érdekében a szükséges feladatokat, 

- tájékoztatja a lakosságot az epidemiológiai helyzetről, 

- végzi az ANONIM HIV szűrővizsgálatok counselling tevékenységét, 

- felkészíti a megye egészségügyi intézményeit a szezonálisan előforduló fertőző betegségekre 
(pl. 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, 

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

- működteti a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszert (továbbiakban: NNSR), 

- értékeli az NNSR kötelező jelentéseinek Véráram Fertőzés (továbbiakban: VÁF), 
Multirezisztens Kórokozó (továbbiakban: MRK) adatait, szükség esetén beavatkozik, 

- az Országos Epidemiológai Központ (a továbbiakban: OEK) által kiadott útmutató szerint 
validálja az NNSR surveillance adatait, 

- értékeli az NNSR járványjelentéseit,  

- hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál halmozottan 
előforduló fertőzéseket vagy a különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés 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, 

- 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, 

- biztosítja a dializáltak hepatitis B oltóanyaggal való ellátását, 

- ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiéne és infekciókontroll szakmai felügyeletét a 
vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint, 

- munkaterv szerint végzi az egészségügyi ellátás folyamatainak fertőzések kialakulása 
szempontjából történő elemzését a kockázati tényezők meghatározását, a kockázatok 
minimalizálására irányuló megyei, illetve országos szabályozás kialakítása, bevezetése 
érdekében, 
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- együttműködik a fekvőbeteg ellátó intézmények kórházhigiénés, illetve infekciókontroll 
szolgálatával, 

- hatáskörében, illetékességi területén véleményezi az egészségügyi szolgáltatók 
infekciókontroll tevékenységét szabályozó dokumentumokat, ellenőrzi az abban foglaltak 
végrehajtását, szakmai javaslatot tesz, illetve intézkedik a szükséges módosítások 
megtételére, 

- felkérésre részt vesz az Egészségügyi Intézmények Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság 
munkájában, 

- kórházhigiénés országos adatgyűjtési rendszerben elrendelt feladatokat végrehajtja, 

- nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket, 

- végzi a megye területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai tesztpreparátummal 
történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását,  

- felügyeli a járási hivatalok népegészségügyi osztályainak fertőtlenítéssel kapcsolatos 
tevékenységét, 

- kórházban, rendelőintézetben folyó fertőtlenítő tevékenységgel kapcsolatban felmerült 
nehézségek vagy különleges feladatok megoldásában szakmai segítséget nyújt a kórházi 
(rendelőintézeti) higiénikusoknak, 

- szigorított zárófertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról, 

- ellátja a kötelezően elrendelt rágcsáló és/vagy rovar-mentesítési akció, majd az azt követő 
fenntartási tevékenység szakmai felügyeletét, 

- a nagymértékben vagy ismételten előforduló tetvesség esetén közreműködik az adott 
közösség szűrővizsgálatában és a tetvetlenítés elvégzésében, 

- részt vesz a Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi és Honvédelmi Igazgatási 
Munkacsoportjának munkájában.  

III. 2. 3. A Sugáregészségügyi Decentrum feladatai 

III. 2. 3.1. A Sugáregészségügyi Decentrum kodifikációs feladatai tekintetében  

Részt vesz a Sugáregészségügyi Decentrumot érintő belső szabályzatok, eljárásrendek, 
jogszabályok, módszertani útmutatók véleményezésében. 

III. 2.3.2. A Sugáregészségügyi Decentrum koordinációs feladatai tekintetében 

Részt vesz szakterületét érintően a szakmai munka koordinálásában, a járási hivatalok 
tevékenységének koordinálásában, illetve monitoring és értékelési feladatok koordinálásában, 
valamint eljárások, tevékenységek összehangolásában, szakmai képzési feladatok 
megszervezésében.  

III. 2.3.3. A Sugáregészségügyi Decentrum közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) ellátja a hatályos jogszabályokban meghatározott hatósági feladatokat,  

b) kiadományozza az ügy érdemében hozott I. fokú határozatokat,  

c) nyilvántartásokat vezet, 
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d) ellenőrzéseket végez, 

e) eljár a szakterületet érintő panaszok, közérdekű bejelentések ügyében. 

III. 2.3.4. A Sugáregészségügyi Decentrum funkcionális feladatai tekintetében 

- részt vesz rendezvények szervezésében, irat- és adatkezelési feladatokat lát el,  

- kialakítja és működteti a belső kontrollrendszert és végzi a vezetői ellenőrzést. 

III. 2.3.5. A Sugáregészségügyi Decentrum egyéb feladatai tekintetében 

- gondoskodik a tevékenységi engedéllyel rendelkező egységek adatainak a Központi 
Nyilvántartásba történő továbbításáról, 

- végzi az ERMAH programban előírt minták begyűjtését a Sugáregészségügyi Decentrum 
illetékességi területén, a mintákat feldolgozza, kiértékeli és a helyszíni mérések 
eredményeivel együtt rögzíti. Az on-line OKSABEL számítógépes program alkalmazásával az 
adatokat és az eredményeket továbbítja az ERMAH Információs Központba (OSSKI), 
együttműködik a környezeti radiológiai helyzet felmérésében, 

- végzi a higiénés ellenőrzések során vett minták feldolgozását, kiértékelését, 

- részt vesz az OKK, illetve más társhatóság által szervezett körmérések elvégzésében, azok 
kiértékelésében, a szükséges metodikai változtatások megbeszélésén, 

- gyakorlatokat szervez a Sugáregészségügyi Decentrum munkahelyi Sugáregészségügyi 
tevékenységet végző munkatársai részére, a nukleáris veszélyhelyzetben végzendő 
folyamatos feladatellátás biztosítására, 

- részt vesz az országos, megyei vagy helyi szintű Nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatokon, 

- részt vesz a BEIT (Baleset Elhárítási Intézkedési Terv), illetve a riasztási terv kidolgozásában, 

- rendkívüli helyzetben a Sugáregészségügyi Decentrum részt vesz a nukleáris veszélyhelyzet 
elhárításában, következményeinek felmérésében, csökkentésében, illetőleg 
megszüntetésében,  

- mintavételezést, tartósítást és mintaszállítást végez, 

- mintavételezési ütemterv szerinti mintavételezést megszervezi, 

- az ERMAH programon kívüli környezeti (levegő, víz, talaj, élelmiszer, dózisteljesítmény), 
növényi, állati, zártság- és dörzsminta-vizsgálatokat végez, 

- részt vesz a Megyei Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának munkájában.  

 

IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok  

a) A hatósági ügyintézők a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti 

munkamegosztásuk alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
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(a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály 

eltérő eljárási szabályokat állapít meg. Az ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb 

határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 

A határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell 

alkalmazni. 

b) Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból, a másodfokú eljárás 

fellebbezésre indul. A fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, 

valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. az önálló fellebbezés jogát biztosítja. A 

kérelem valamint a fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, 

valamint az eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik-e.  

c) A népegészségügyi feladatkörében eljáró hatósági ügyintéző, ha hatáskörének vagy 

illetékességének a hiányát állapítja meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.  

d) Ha az eljárás a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal hatáskörébe és 

illetékességébe tartozik a hatósági ügyintéző - amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében 

foglaltak szerinti értesítési kötelezettsége fennáll - értesíti az ügyfelet/ügyfeleket. 

e) A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése 

veszélyben van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 

f) A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-

ában meghatározott feltételek fennállása esetén. 

g) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában 

meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.  

h) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén.    

i) A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

j) A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 

kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

k) A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 

rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási 

eljárást lefolytatni. A hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, 

a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági 

ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos 

feljegyzésre a Ket. 39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

l) A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak 

szerint vehet igénybe. 

m) A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 

kiszabását tartalmazó döntést. 

n) Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak 

betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok 

zártan kezelését. 
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o) A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49 §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 

p) A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során 

felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 

meghatározottakat kell tartalmaznia. 

q) A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről. 

r) A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén 

gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről 

kialakított álláspont előkészítéséről. 

s) Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül kell előkészíteni.  

t) A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 

u) A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  

IV. 2. 1. Közegészségügyi Osztály 

a) Egyes tervekkel, programokkal kapcsolatban várható környezeti hatás eldöntése 

A terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program kidolgozásáért felelős 

szerv (a továbbiakban: kidolgozó) megállapítja, hogy a terv, illetve a program beletartozik-e a 2/2005. 

(I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdés szerinti környezeti vizsgálatra 

vagy az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére kötelezett 

körbe. Amennyiben igen, a kidolgozó a rendeletben meghatározott tartalmú dokumentációt a 

megkereséssel együtt elküldi a Népegészségügyi Főosztálynak, véleményadásra 15 nap áll a 

rendelkezésre. Szakmai vélemény kiadására a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 

szempontok alapján kerül sor, a szóban forgó terv, illetve a program jellege alapján, a rendeletben 

rögzített határidőn belül. Amennyiben a kidolgozó véleménye eltér a környezet védelméért felelős 

szervek véleményétől, a kidolgozó a végleges döntést megelőzően az indokok tisztázása érdekében 

megbeszélést tart az érintett szervekkel. A környezeti hatás jelentőségének eldöntése összevonható a 

környezeti értékelés tartalmának meghatározásával. Ekkor a vélemények és észrevételek megadása 

a rendelet 7. § (3) bekezdése az irányadó. 

b) Egyes tervekkel, programokkal kapcsolatos környezeti értékelés tartalmának 

meghatározására irányuló szakvélemény adása 

A kidolgozó megküldi a környezeti értékelést annak konkrét tartalmára és részletezettségére 

vonatkozó tervet szakvélemény adása céljából. A kidolgozó a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 7. § (2) bekezdés a) pontja értelmében elküldi a rendelet 4. § (3) bekezdés a)-

c) pontjainak megfelelő tájékoztatását, feltéve, ha a rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően 

környezeti vizsgálat lefolytatására kötelezett az adott terv, illetve program. A szakvélemény 

megadására 30 nap áll a rendelkezésre. Amennyiben a kidolgozó véleménye eltér a megkeresett 

szervek véleményétől, a kidolgozó a végleges döntést megelőzően az indokok tisztázása érdekében 

megbeszélést tart az érintett szervekkel. 

c) Egyes tervekkel, programokkal kapcsolatos környezeti értékelés szakvéleményezése 
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A kidolgozó megküldi a környezeti értékelést, ami a terv-, illetve programdokumentáció önálló része. A 

környezeti értékelés egyes részeit a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 4. számú 

mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő résszakterületeken szakértői 

jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. A környezeti értékelésnek tartalmaznia kell a rendelet 8. 

§ (2) bekezdésében meghatározott követelményeket. A szakvélemény megadására legalább 30 

napos határidő áll rendelkezésére. Amennyiben a környezet védelméért felelős szervek nem tartják 

megfelelőnek a környezeti értékelést, vagy véleményük szerint nem egyeztethető össze a Nemzeti 

Környezetvédelmi programmal, a kidolgozó megbeszélést tart a környezet védelméért felelős 

szervekkel a szükséges módosításokról. 

d) Közkifolyó megszüntetésével kapcsolatos előzetes hozzájárulás 

A víziközmű-szolgáltató a közterületi vízvételi helyet az illetékes közegészségügyi szakhatóság 

előzetes hozzájárulásával helyezheti át vagy szüntetheti meg. Az eljárás kérelemre indul, 

illetékköteles. Az illetéket illetékbélyegben, vagy átutalással lehet megfizetni. Az előzetes hozzájárulás 

kiadására 21 nap áll rendelkezésre. Az ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

e) Védőidom, védőterület és védősáv kijelöléséhez szakhatósági állásfoglalás 

A 223/2014. (IX. 4) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az ivóvíz, az ásvány- és a 

gyógyvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló 

körülmények, tényezők vizsgálata kérdésében az első fokú eljárásban a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatóságként jár el.  

 Az eljárást megindító iratot az ügy érdemi eldöntésére jogosult hatósághoz kell benyújtani. Az ügy 

érdemi eldöntésére jogosult hatóság szerzi be a szakhatósági állásfoglalást. A szakhatóság szükség 

esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet. Ha az ügyfél a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, 

a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról értesíti a hatóságot, amely - ha az eljárás hivatalbóli 

folytatásának nincs helye - az eljárást megszünteti. A szakhatóság állásfoglalása és végzései ellen 

önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági állásfoglalás kiadására nyitva álló ügyintézési 

határidő 30 nap. Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet XI.4. pontja értelmében a szakhatósági eljárás 

igazgatási szolgáltatási díja 30.700- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell 

megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) 

EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni 

kell. Az ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

 

f) Elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési 

engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában szakhatósági 

állásfoglalás 

A 223/2014. (IX. 4) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés bb) pontja értelmében annak elbírálására, hogy 

ivóvízkivétel, vízellátás, vízilétesítményeinek engedélyezésénél a vizek minőségét és 

egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők 

fennállnak-e, a legalább 1000 m3/nap kapacitású vagy 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó, 

valamint az egy járás határán átnyúló ivóvízellátó rendszerek esetében az első fokú eljárásban a 

népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatóságként jár el. 

Az eljárást megindító iratot az ügy érdemi eldöntésére jogosult hatósághoz kell benyújtani. Az ügy 

érdemi eldöntésére jogosult hatóság szerzi be a szakhatósági állásfoglalást. A szakhatóság szükség 

esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet. Ha az ügyfél a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, 
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a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról értesíti a hatóságot, amely - ha az eljárás hivatalbóli 

folytatásának nincs helye - az eljárást megszünteti. A szakhatóság állásfoglalása és végzései ellen 

önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági állásfoglalás kiadására nyitva álló ügyintézési 

határidő 30 nap. Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet XI.6. pontja értelmében az elvi vízjogi engedélyezési  

eljárás  igazgatási szolgáltatási díja 23.900- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás 

megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát 

az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díj megfizetését a kérelem 

benyújtásakor igazolni kell. Az ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

g) Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő fürdési célú víztermeléshez szakhatósági 

állásfoglalás  

A 223/2014. (IX. 4) Korm. rendelet 12. § (6) bekezdése  értelmében  a termelt víz fürdési célú 

felhasználhatósága, valamint annak feltételei kérdésében a népegészségügyi feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatóságként jár el.  

Az eljárást megindító iratot az ügy érdemi eldöntésére jogosult hatósághoz kell benyújtani. Az ügy 

érdemi eldöntésére jogosult hatóság szerzi be a szakhatósági állásfoglalást. A szakhatóság szükség 

esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet. Ha az ügyfél a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, 

a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról értesíti a hatóságot, amely - ha az eljárás hivatalbóli 

folytatásának nincs helye - az eljárást megszünteti. A szakhatóság állásfoglalása és végzései ellen 

önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági állásfoglalás kiadására nyitva álló ügyintézési 

határidő 30 nap. Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet XI.5. pontja értelmében a szakhatósági 

közreműködés  igazgatási szolgáltatási díja 23.500- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás 

megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát 

az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díj megfizetését a kérelem 

benyújtásakor igazolni kell. Az ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

h) Területrendezési hatósági eljárásban szakkérdés vizsgálata  

A 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a területrendezési hatósági 

eljárásban az eljáró hatóság minden esetben vizsgálja a környezet-egészségügyi követelmények 

érvényesítését. Megkeresés esetén a szakkérdés vizsgálatára sor kerül.  Az eljárást megindító iratot 

az ügy érdemi eldöntésére jogosult hatósághoz kell benyújtani, a szakkérdés vizsgálatára nyitva álló 

határidő 15 nap.    

i) Ivóvízvizsgálati program jóváhagyása 

A 201/2001. (X. 25. ) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az üzemeltető köteles 

gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét évente jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze.  

A kérelmet az üzemeltető nyújtja be, az eljárás illeték köteles. Az illetéket illetékbélyegben, vagy 

átutalással lehet megfizetni. A kérelem elbírálásakor a 201/2001. 

 (X. 5.) Korm. rendelet szerinti követelmények teljesülésének vizsgálatára kerül sor, megfelelőség 

esetén jóváhagyó határozat kerül kiadásra. Az ügyintézési határidő 21 nap. Az ügyintézésre a Ket. 

előírásai az irányadók. 

j) Ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása 

A 201/2001. (X. 25. ) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése értelmében az ivóvízbiztonsági tervet az 

ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv közegészségügyi szempontból 

határozatban hagyja jóvá. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet 
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tartalmazza. Az ivóvízbiztonsági terv jóváhagyására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a 

terv alapján történő üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása. A 

kérelmet az üzemeltető nyújtja be, az eljárás  illeték köteles. Az illetéket illetékbélyegben, vagy 

átutalással lehet megfizetni. Az ügyintézési határidő 21 nap. Az ügyintézésre a Ket. előírásai az 

irányadók. 

k) Vízmintavételi helyek jóváhagyása 

 A 201/2001. (X. 25. ) Korm. rendelet 5. § (1a) bekezdése értelmében az illetékes népegészségügyi 

szerv a vízellátó rendszer üzemeltetője kérelmére határozatban hagyja jóvá. Az eljárás illeték köteles. 

Az illetéket illetékbélyegben, vagy átutalással lehet megfizetni. Az ügyintézési határidő 21 nap. Az 

ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

l) Az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban 

szakkérdések vizsgálata 

A szakkérdés vizsgálatára a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontja szerint - a 

környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 

felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 

számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 

vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően - kerül sor. Az 

eljárást megindító iratot az ügy érdemi eldöntésére jogosult hatósághoz kell benyújtani, a szakkérdés 

vizsgálatára nyitva álló határidő 15 nap.    

m) Zárt légterű dohányzóhely engedélyezése:  

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (Nvt.) 2.§ (9) bekezdése szerint zárt légterű dohányzóhely 

az egészségügyi államigazgatási szerv előzetes engedélyével jelölhető ki. Az egészségügyi 

államigazgatási szerv a kérelemre induló, helyszíni szemlét is magába foglaló hatósági eljárás 

keretében a dohányzóhely kijelölését abban az esetben engedélyezi, ha az megfelel az (5) bekezdés 

d) és e) pontjában valamint a (7) és (8) bekezdésben foglalt követelményeknek. 

Az eljárásért az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 1. számú melléklete XIII.1. pontja szerinti igazgatási 

szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az 

eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.  

A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. Az Nvt-ben meghatározott feltételek 

teljesülése esetén a dohányzóhely engedélyezésre kerül. Az ügyintézésre a 2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) előírásai az irányadók. 

Büntetés-végrehajtási intézményben a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény előírásai 

betartásának ellenőrzése: A 1999. évi XLII. törvényben előírt rendelkezéseknek való megfelelőség 

ellenőrzésére egyeztetett időpontban kerül sor. Az ellenőrzés során az erre a célra szolgáló 

jegyzőkönyv és mellékletének kitöltése történik. Hiányosság esetén intézkedés megtétele. Az alapvető 

eljárási szabályokat a 2004. évi CXL. törvény és a 1999. évi XLII. törvény határozza meg. 

n) Vándortábor jellegű táborozás ellenőrzése, bejelentést követően:  
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Az ellenőrzés a táborozás jogszabályban meghatározott közegészségügyi feltételeinek vizsgálatára 

terjed ki. Az ellenőrzésen tapasztaltak jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. Hiányosság esetén a 

szükséges intézkedés megtétele. A táboroztatás bejelentését a tábor tervezett megnyitása előtt 6 

héttel kell benyújtani. Alapvető eljárási szabályok: 2004. évi CXL. törvény, 12/1991 (v.18.) NM 

rendelet, 37/2007.(VII.23.) EüM-SZMM rendelet. 

o) Egészségfejlesztési koordinációs tevékenység:  

A lakosság egészségének megtartására, a betegségek megelőzésére, korai felismerésére irányuló 

népegészségügyi munka irányítása, összehangolása. Együttműködés a prevenció területén dolgozó 

szakemberekkel. Szakmai támogatás a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályainak 

egészségfejlesztési tevékenységéhez. Szakmai együttműködések építése és fenntartása a lakosság 

egészségi állapotának javítása, a népbetegségek megelőzése céljából állami és önkormányzati 

intézményekkel, civil szervezetekkel, médiával. Kapcsolódó jogszabályok: 1991. évi XI. törvény, a 

1997. évi CLIV. törvény, a 46/2003. (IV. 16) OGYH, a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet. 

p) Egészségfejlesztési programok szervezése, kezdeményezése, támogatása, csatlakozás 

országos programokhoz:  

Indulhat felkérésre, szakmai irányító kezdeményezésére, munkatervi feladatként. A programterv, 

összeállítását követően, engedélyeztetésre kerül, engedélyezés esetén a program tematikájának 

megfelelően a szakmai és módszertani anyagok, előadások összeállítása, eszközök előkészítése. 

Preventív jellegű rizikófaktor szűrések végzése, életmód tanácsadás, előadások megtartása a 

programterv szerint. Az összegyűjtött adatok értékelése, összefoglaló elemzések, jelentések 

elkészítése. Kapcsolódó jogszabályok: 1991. évi XI. törvény, a 1997. évi CLIV. törvény, a 46/2003. 

(IV. 16) OGYH, a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet. 

q) Egészségfejlesztés-, egészségkommunikációs tevékenység:  

A lakosság egészséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése, az egészségmagatartás formálása 

céljából népegészségügyi ismeretek terjesztése. Ehhez információs anyagok összeállítása, 

módszertani szakmai anyagok felkutatása, kapcsolattartás a médiával, szakmai és civil 

szervezetekkel. Média megkeresések, honlap igénybevétel esetén a tervezett interjú, cikk, tájékoztató, 

sajtóközlemény előzetes engedélyeztetése a Kormányhivatal sajtóreferensénél. Kapcsolódó 

jogszabályok: 1991. évi XI. törvény, a 1997. évi CLIV. törvény, a 46/2003. (IV. 16) OGYH, a 323/2010. 

(XII.27.) Korm. rendelet. 

r) Havi egészségfejlesztési eseménynaptár készítése:  

Minden hónap 20-ig megtörténik a következő hónap egészségfejlesztési eseményeinek, 

rendezvényeinek tervezése. A tervezett egészségfejlesztési rendezvényekről megyei összesítő 

jelentés készül melyhez a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályai és a Népegészségügyi 

Főosztály szolgáltat adatot. Az eseménynaptár táblázatainak összeállítása a Népegészségügyi 

Főosztály feladata, melyet havonta (hónap 25-ig) megküld az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak és a 

Kormányhivatalnak. 

s) Lakossági onkológiai szűréskoordinációs tevékenység:  

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) által elkészített és jóváhagyott, az onkológiai 

lakosságszűrés szakmai és szervezési irányelveit rögzítő szűrési protokollokat a helyi 

szükségletekhez, adottságokhoz és lehetőségekhez igazodó módon alkalmazza és folyamatosan 

ellenőrzi azok végrehajtását. A szűrőtevékenységek előírásszerű és folyamatos működtetése 

érdekében folyamatos munkakapcsolatot létesít és tart fenn a szűrőtevékenységek végrehajtásában 

érintettekkel. A háziorvosi szűréslistákat megküldi az érintett háziorvosok részére validálás céljából. A 
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validált listákat továbbítja a mammográfiai szűrőhelyeknek. Az OSZR informatikai rendszer 

segítségével biztosítja a területi szűrési nyilvántartás működését. Biztosítja a behívó – visszahívó – 

követési rendszer működésének folyamatosságát. Elkészíti a behívás ütemezési tervét, figyelembe 

véve a szűrőegységek aktuális fogadókészségét. Szűrési ütemtervet feltölti az S: meghajtóra és 

megküldi az érintett szűrőállomás részére. Ellenőrzi a behívási menetrend tervezését. Meghívó levelet 

és borítékot igényel az OTH-tól, melyeket eljuttat a szűrőállomásokra. Gondoskodik a 

népegészségügyi szűrésekről, jelentések készítéséről, a program kommunikációs stratégiájának 

végrehajtásáról. Figyelemmel kíséri a szűrési tevékenységeknek a szakma szabályai szerint végzett 

folyamatos és időszakos teljesítményértékelését. Havi, negyedéves, féléves, éves jelentéseket, 

értékeléseket készít. Ellenőrzi, igazolja és hitelesíti az emlőszűrés postaköltségének számláját. 

Kapcsolódó jogszabályok: 1991. évi XI. törvény, a 1997. évi CLIV. törvény, a 46/2003. (IV. 16) OGYH, 

a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet, 51/1997. (XII.18) NM rendelet. 

t) Nem-fertőző epidemiológiai tevékenység:  

Végzi a lakosság egészségi állapotának és az egészséget befolyásoló tényezőknek egybevetett 

elemzését a szerv szervezeti egységeitől és egyéb szakszolgálatoktól kapott adatok alapján. Az 

epidemiológiai elemzés készítése az elemzés céljának meghatározásával (település, járás, kistérség, 

megye, korcsoport, nem stb.) indul. A beszerzett halálozási és lakónépességi adatok feldolgozása 

(rögzítése, táblák kialakítása) után a nyers adatokból statisztikai módszerekkel epidemiológiai mutatók 

(standardizált halálozás arány és hányados, stb.) meghatározása. A lakosság egészségi állapota 

jellemzőinek leírása a választott mutatók felhasználásával, diagramok és térinformatikai módszerek 

segítségével. Kapcsolódó jogszabályok: 1991. évi XI. törvény, a 1997. évi CLIV. törvény, a 46/2003. 

(IV. 16) OGYH. 

u) A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába történő adatszolgáltatás 

felügyelete:  

Kapcsolattartás az országos központtal és a területi adatszolgáltatókkal, részvétel veleszületett 

rendellenességek eseti kivizsgálásában. Kapcsolódó jogszabályok: 1997. évi XLVII. törvény, 2013. évi 

CCXLIV. Törvény, 21/2014. (III. 20.) EMMI rendelet. 

v) Fokozott környezet-egészségügyi kockázatokkal összefüggő feladatok:  

Felkészülés a várható hőséghullámok érkezésére. Az egészségügyi ellátó rendszer és a lakosság 

tájékoztatása. A hőségriasztás elrendelését követően az érintett intézmények, szervezetek értesítése. 

Kapcsolódó jogszabályok: 2011. évi CXXVIII. Törvény, 1991. évi XI. törvény.  

z) Biológiai légszennyezettség vizsgálata:  

Üzemelteti a kültéri levegő biológiai szennyezettségének (növényi pollen és gombaspóra) mérésére 

szolgáló pollencsapdát. A pollenszezon kezdetén az Országos Közegészségügyi Központ (OKK) által 

meghatározott napon a pollencsapda indítása. A szezon ideje alatt hetente a pollendob cseréje, a 

cserélt dob eljuttatása az OKK-ba. Az OKK által hetente szolgáltatott országos és helyi adatok, 

pollenszennyezettség figyelemmel kisérése. Rendszeres tájékoztatás a lakosság számára az aktuális 

pollenhelyzetről. Kapcsolódó jogszabályok: 1991. évi XI. törvény, 1230/2012.(VII.6.) Korm. határozat. 

aa) Halottvizsgálati bizonyítványok (HVB) orvos-szakmai felülvizsgálata:  

Az OTH és a KSH közötti együttműködési megállapodás alapján történik rendszeresen a KSH által 

kiemelt HVB felülvizsgálata. A felülvizsgálat során kapcsolatfelvételre kerül sor a HVB-t kiállító 

orvossal a jelentett információ pontosítása, helyesbítése vagy kiegészítése céljából statisztikai 

szempontból. 
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bb)  Nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos I. fokú szakhatósági állásfoglalás 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet II. 4. pontja értelmében a nem veszélyes 

hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, 

ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatal szakhatóságként jár el. Vizsgálandó szakkérdés: környezet-egészségügyi 

szakkérdések 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 települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények. Az eljárást megindító iratot az ügy érdemi 

eldöntésére jogosult hatósághoz kell benyújtani. Az ügy érdemi eldöntésére jogosult hatóság szerzi be 

a szakhatósági állásfoglalást. A szakhatóság szükség esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet. 

Ha az ügyfél a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról 

értesíti a hatóságot, amely - ha az eljárás hivatalbóli folytatásának nincs helye - az eljárást 

megszünteti. A szakhatóság állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a 

határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A 

szakhatósági állásfoglalás kiadására nyitva álló ügyintézési határidő 15 nap. Az 1/2009. (I. 30.) EüM 

rendelet XI.11. pontja értelmében a szakhatósági közreműködés  igazgatási szolgáltatási díja 27.700- 

Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy 

átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. Az ügyintézésre a Ket. előírásai 

az irányadók. 

cc) Veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban (a minősítési eljárás és a 

bírság kiszabásának kivételével) szakkérdés vizsgálata 

A szakkérdés vizsgálatára a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. számú melléklet I. 3. pontja szerint - 

az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen 

anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, 

tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésére kiterjedően - kerül sor. Az eljárást megindító 

iratot az ügy érdemi eldöntésére jogosult hatósághoz kell benyújtani, a szakkérdés vizsgálatára nyitva 

álló határidő 15 nap. Az ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

dd) Településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 

településrendezési eszközök módosításához szakvélemény adása - teljes eljárás 

előzetes tájékoztatási szakasz 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a koncepció, stratégia, településrendezési 

eszköz, vagy azok módosítása véleményezési eljárás nélkül nem fogadhatóak el, kivéve a magasabb 

szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes - helyi önkormányzati – előírás hatályon 

kívül helyezése esetén. A polgármester, ill. a főpolgármester egyeztet a partnerségi egyeztetés 

szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően az érintett területi és települési 

önkormányzatokkal, az államigazgatási szervekkel. Településfejlesztési koncepció egyeztetésének és 

elfogadásának szabályai: 

Ismertetésre kerülnek a településre vonatkozó, jogszabályon alapuló követelmények, és a koncepció 

tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárások, a települést érintő ágazati elhatározások. A 

véleményben nyilatkozni kell arról, hogy az eljárás további szakaszában részt kívánunk-e venni, illetve 

felhasználásra biztosítani kell a koncepció készítéséhez szükséges adatokat. Ügyintézési határidő 21 

napon.  

Településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályai: 
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Az egyeztetési eljárás lehet teljes, egyszerűsített illetve tárgyalásos.  

A teljes eljárásnak 4 szakaszát különböztethetjük meg: előzetes tájékoztatási, véleményezési, végső 

szakmai véleményezési, valamint elfogadási és hatálybaléptetési szakasz. 

ee) Természetes fürdővíz fürdővízprofiljának szükség szerinti felülvizsgálata 

A 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § -a értelmében a népegészségügyi feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját 

megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy 

vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. számú mellékletben előírtaknak 

megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell. A fürdővízprofilok elkészítése, 

felülvizsgálata és frissítése során fel kell használni az adott felszíni vízre vonatkozó, egyéb 

jogszabályok rendelkezései szerint végzett ellenőrzések és értékelések e jogszabály teljesítése 

szempontjából érdemi adatait is. Az ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

ff) Környezetkárosodás felderítése 

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 15. §-a értelmében a környezetkárosodás felderítésére 

bejelentésre vagy hivatalból kerülhet sor. 

A bejelentés alapján meghatározott környezeti elem esetében a közegészségügyi hatáskörben eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával az esetet a helyszínen kell kivizsgálni.  

 A környezetkárosodás minősítéséhez a közegészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatal a környezet-egészségügy érintettsége szerint szolgáltat információt. A minősítés során 

meg kell állapítani, hogy a környezetveszélyeztetés milyen mértékben veszélyezteti a vizeket és a 

földtani közeget, a vízi környezetet, a vízhasználatokat és a vízi-létesítményeket, az élővilágot és 

élőhelyeket.  

gg) Természetes ásványvíz víznyerőhely állapotának közegészségügyi elbírálása 

A 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 3. számú melléklet 8. pontja értelmében az 

ügyfél kérelmére szakvélemény kerül kiadásra a természetes ásványvíz elismerési kérelméhez, a 

víznyerőhely állapotának közegészségügyi elbírálásáról, és a víz palackozási célú 

felhasználhatóságának közegészségügyi feltételeiről. A szakvélemény kiadására nyitva álló 

ügyintézési határidő 21 nap. Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet XI.10. pontja értelmében a 

szakvélemény igazgatási szolgáltatási díja 29.700- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás 

megindításakor kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát 

az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A díj megfizetését a kérelem 

benyújtásakor igazolni kell. 

hh)  Elismert ásványvíz, gyógyvíz, gyógyiszap és egyéb természetes gyógytényezők 

kitermelése körülményeinek közegészségügyi elbírálása 

A 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 14.§-a értelmében az ügyfél kérelmére  közegészségügyi 

szakvélemény kerül kiadásra a természetes gyógytényező elnevezés használatára vonatkozó 

engedélyhez a kitermelés körülményeiről. A szakvélemény kiadására nyitva álló ügyintézési határidő 

21 nap. Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet XI.10. pontja értelmében a szakvélemény igazgatási 

szolgáltatási díja 29.700- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás megindításakor kell megfizetni 

postai befizetéssel vagy átutalással. Az eljáró hatóság számlaszámát az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 

2. számú melléklete tartalmazza. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell. 
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ii) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hiánya esetén súlyos közegészségügy  

kockázat határozattal történő megállapítása 

Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási szolgáltatást nem biztosítja, a közegészségügyi 

hatóság vizsgálja járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat kialakulásának 

veszélyét, fennállását. Amennyiben a 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a értelmében, határozattal 

megállapításra kerül, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt 

járványveszély vagy más súlyos közegészségügyi kockázat alakult ki, a települési hulladék 

elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről (a továbbiakban: szükségellátás) a hatáskörrel 

rendelkező  állami szerv gondoskodik. Az eljárás hivatalból indul, az ügyintézésre a Ket. előírásai az 

irányadók. 

jj) Különleges táplálkozási célú élelmiszerek soron kívüli kivizsgálása 

A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 10 § (4) bekezdése értelmében a termék táplálkozási céloknak 

meg nem felelésének észlelését követően a bejelentés soron kívül kivizsgálásra kerül, annak 

eredményéről értesíteni kell az OTH-t. A gyártó, illetve importőr székhelye szerint illetékes 

kormányhivatal a termék forgalmazását ideiglenesen felfüggesztheti, ha megállapításra kerül, hogy az 

veszélyezteti a fogyasztó egészségét. Az ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

kk)  Kifogásolt élelmiszerek (vitaminok, ásványi anyagok és egyéb anyagok 

élelmiszerekhez történő hozzáadásával kapcsolatos) bejelentésének kivizsgálása 

Az 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet 2 §-a értelmében az élelmiszer táplálkozási célú meg nem 

felelését érintő bejelentés esetén a bejelentést soron kívüli kivizsgálására kerül sor, a kivizsgálás 

eredményéről értesíteni kell az OGYÉI-t és az OTH-t.  

ll) Kifogásolt anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszer forgalmazásának átmeneti 

megtiltása, forgalomból kivonása 

A 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet 15 §-a értelmében Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő 

tápszer, illetve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszer gyártási tételére vonatkozó - 

feltételezett - nem megfelelőséget a forgalmazó és a tápszert rendelő orvos a tudomására jutást 

követően haladéktalanul köteles az OGYÉI-nek bejelenteni. Bejelentés esetén az OGYÉI felkérésére 

az előállító, illetve forgalmazó székhelye szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), ha felmerül a gyanúja annak, 

hogy a kifogásolt anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszer egészségkárosodást okozhat, a 

gyártási tétel forgalmazását átmenetileg megtilthatja az egészségkárosító hatás megállapítására 

irányuló vizsgálat lezárásáig. Ha megállapítást nyer, hogy a kifogásolt tétel egészségkárosodást 

okozhat, a kormányhivatal elrendeli a termék forgalomból történő kivonását. Ha megállapítást nyer, 

hogy az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszer, illetve a gyártási tétel nem felel meg az e 

rendeletben meghatározott követelményeknek, a kormányhivatal a forgalmazót határidő tűzésével 

felszólítja a hiányosságok megszüntetésére, illetve a szükséges intézkedések végrehajtására. Ha a 

forgalmazó a felszólításnak határidőben nem tesz eleget, a kormányhivatal elrendeli a termék 

forgalomból történő kivonását, és erről a bejelentőt és az OGYÉI-t haladéktalanul értesíti. Az 

ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

mm) Kifogásolt étrend-kiegészítők kivizsgálása 

A 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 12 §-a értelmében A termék minőségi követelményeknek meg 

nem felelését észlelő személy, illetve az előállító vagy forgalmazó a tudomására jutást követően 

haladéktalanul köteles erről értesíteni a kormányhivatalt. A kormányhivatal a bejelentést kivizsgálja és 

annak eredményéről gyorsjelentésben értesíti az OGYÉI-t, valamint tájékoztatja az OTH-t. 
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nn)  A hulladékgazdálkodási terv és a megelőzési program előkészítésében való     

közreműködés   

A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében a hulladékgazdálkodási terv és a 

megelőzési program előkészítése során az eljárásba bevonásra kerül a népegészségügyi 

hatáskörében eljáró kormányhivatal környezetbiztonsági és közegészségügyi szakkérdések 

vonatkozásában.  

oo)  Vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdésében szabályozott 

egyedi vizsgálati eljárásban szakhatósági állásfoglalás  

A 223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében az engedélyező hatóságnak a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott egyedi vizsgálati eljárásában 

- az ivóvíz, az ásvány- és a gyógyvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 

felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata kérdésében - a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatóságként jár el. 

Az eljárást megindító iratot az ügy érdemi eldöntésére jogosult hatósághoz kell benyújtani. Az ügy 

érdemi eldöntésére jogosult hatóság szerzi be a szakhatósági állásfoglalást. A szakhatóság szükség 

esetén hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet. Ha az ügyfél a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, 

a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról értesíti a hatóságot, amely - ha az eljárás hivatalbóli 

folytatásának nincs helye - az eljárást megszünteti. A szakhatóság állásfoglalása és végzései ellen 

önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági állásfoglalás kiadására nyitva álló ügyintézési 

határidő 30 nap. Az ügyintézésre a Ket. előírásai az irányadók. 

pp)  Hatósági ivó- és fürdővíz-mintavételek megszervezése 

A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet és a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet értelmében a hatósági ivóvíz 

és fürdővíz mintavételek megszervezése, koordinálása.  

IV. 2. 2. Járványügyi Osztály  

a) Ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés  

Az ápolás szakfelügyeleti ellenőrzési feladatok az ÁNTSZ OTH által adott évre meghatározott 

munkatervben, az országos hatósági ellenőrzési tervben, valamint a Népegészségügyi Főosztály 

munkatervében foglaltak szerint kerülnek ütemezésre. Az egészségügyi szolgáltatókkal a helyszíni 

ellenőrzési időpontok előzetesen egyeztetésre kerülnek, a szolgáltató hivatalos tájékoztatása az 

ellenőrzésről (céljáról, időpontjáról) írásban történik meg. 

Az ápolás szakmai ellenőrzés dokumentációja a szakmai irányító szerv által kiadott érvényes ápolás 

szakfelügyeleti  jegyzőkönyv és mellékletei, az ellenőrzés megállapításai ezen dokumentum típusok 

alkalmazásával történik meg. Az ellenőrzési tevékenység során (az ügyfél ügyféljogokról és 

kötelességekről való tájékoztatása után) a szemle lefolytatása (tárgyak, egészségügyi ellátó-

folyamatok, szakdolgozói személyi szakmai dokumentumok, egészségügyi szakmai dokumentációk, 

betegdokumentumok megtekintése, elemzése, szakmai tájékoztatáskérés), majd az ellenőrzés 

megállapításainak jegyzőkönyvbe foglalása és a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos ügyfél-

nyilatkozattétel történik meg. A jegyzőkönyv másolati példányának átadása a szolgáltató számára 

jogszabály szerint történik.  
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Amennyiben az ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzés során feltártakkal kapcsolatban hatósági intézkedés 

szükséges, úgy intézkedés-kezdeményezés történik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

államigazgatási szervnél, az ellenőrzési jegyzőkönyvet mellékelve. 

Kirendelés alapján, a járási hivatalok hatáskörébe tartozó és azok illetékességi területén működő, 

egészségügyi szolgáltatást is nyújtó szociális intézmények körében végzett ápolás szakfelügyeleti 

ellenőrzés esetén az ellenőrzési jegyzőkönyv 1 példánya (eredet) a kirendelést kérő számára kerül 

átadásra, a jegyzőkönyv megállapításai alapján pedig a kirendelést kérő járási hivatal számára 

ápolás-szakmai vélemény készül.   

A munkatervi feladatok körében és a hatósági munkatervben meghatározott ellenőrzési feladatok 

jegyzőkönyveinek adatfeldolgozása az ÁNTSZ OTH által kiadott feldolgozó táblázatokban való 

rögzítéssel történik meg, mely adatok meghatározott időpontra, vagy az adott évi beszámoló 

jelentéssel egy időben kerülnek továbbításra az ÁNTSZ OTH-hoz.  

Ápolás-szakmai vélemény adása az ÁNTSZ OTH felkérésre történik. 

Az ápolás szakfelügyeleti ellenőrzési tevékenység és az ápolás-szakmai vélemény adása során a 

közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló 1994. évi CXL. törvény, az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 

ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 

Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai 

minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet, az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 

20.) ESZCSM rendelet (valamint szükség szerint további, illetve más ágazati jogszabályként a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet) vonatkozó rendelkezései kerülnek alkalmazásra.  

b) Védőnő szakfelügyeleti ellenőrzés  

A védőnői szakfelügyeleti ellenőrzési feladatok az ÁNTSZ OTH által adott évre meghatározott 

munkatervben, valamint a Népegészségügyi Főosztály munkatervében foglaltak szerint kerülnek 

meghatározásra és ütemezésre. A megyei szakfelügyelő védőnő a munkatervek, illetőleg az ÁNTSZ 

OTH által meghatározott célvizsgálat keretében előkészíti, megtervezi és lefolytatja az ellenőrzést.  

Az ellenőrzéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet aláíratja és annak egy példányát átadja az 

ellenőrzöttnek. Ha intézkedésre van szükség, úgy azt a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint 

megteszi. A jegyzőkönyv célvizsgálat esetében országosan egységes, az OTH által kerül 

megküldésre a szakfelügyelő védőnők részére. A megyei szakfelügyelő védőnő a célvizsgálat 

keretében lefolytatott szakfelügyeleti ellenőrzésekről beszámolót készít, melyben összesíti a járási 

szakfelügyelő védőnők által elvégzett ellenőrzések számszerű adatait, és szöveges elemzést készít a 

levonható következtetésekről. Az OTH-val együttműködve az országos vezető védőnő iránymutatása 

és felkérése alapján koordinálja a védőnők szakfelügyeleti tevékenységét. A járási, megyei és 

országos szakfelügyelő védőnői tevékenységet a 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet határozza meg. 

Közreműködik a járási szakfelügyelőkkel kapcsolatos panaszügyek kivizsgálásában. Feldolgozza és 
szakmai felettesének továbbítja a járási és a területi védőnői ellátást érintő hatósági feladatok 
ellenőrzésekor tapasztalt problémákat, valamint közreműködik azok megoldásában.  

Koordinálja, tervezi, szervezi, felügyeli, értékeli a védőnői feladatok ellátását (területi, iskolai, kórházi, 
családvédelmi és szakfelügyelő védőnői) a megadott szempontok és szakmai ismeretek alapján. 

Szakmailag segíti a szakfelügyelői védőnői szakterület munkatervének megvalósítását a szakmai 
szabályok, elvárások és a megyei sajátosságok alapján. 
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Közreműködik a népegészségügyi feladatok szervezésében, lebonyolításában, értékeli, elemzi a 
védőnői ellátást. 

Területi védőnőktől származó adatok alapján, a járási összesítők megyei összesítésével népmozgalmi 
jelentéseket készít. A népmozgalmi események idősoros elemzésével trendeket állapít meg. Részt 
vesz a Családvédelmi Szolgálat (továbbiakban: CSVSZ) szervezetével, működésével kapcsolatos 
tervezetek kidolgozásában. Közreműködik az ellátás fejlesztésében, ennek érdekében javaslatokat 
fogalmaz meg. 

Közreműködik a lakossági tájékoztatók, szakmai kiadványok, módszertani útmutatók elkészítésében, 
véleményezésében. 

Megyei szinten szervezi a CsVSZ esetmegbeszéléseit, melyeket az OTH rendelkezései alapján 
évente legalább 4 alkalommal kell biztosítani a családvédő védőnők számára.  

Orvostudományi kutatási tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételek vizsgálata 

Az OTH az engedélyező eljárás során szakértőként rendeli ki a népegészségügyi feladatkörében 

eljáró kormányhivatalt, hogy illetékességi területén az emberen végzett orvostudományi kutatás 

végzéséhez előírt személyi és tárgyi feltételek meglétét ellenőrizze. Az ellenőrzés végzésével 

megbízott személy az OTH által kiadott végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásbeli 

szakvéleményt készít arról, hogy az orvostudományi kutatáshoz szükséges személyi és tárgyi 

feltételek biztosítottak-e. A szakvélemény elkészítéséhez szükséges a kutatásban résztvevő 

egészségügyi szolgáltató helyszíni ellenőrzése, melyről jegyzőkönyv készül, és a szakértői vélemény 

mellékleteként megküldésre kerül az OTH részére. 

Az ellenőrzés jogalapja:   

- az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati 

készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai 

vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának 

szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés,  

- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, 4.§ (2) bekezdés, valamint  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (Ket.) 58.§ (1) bekezdés b) pontja valamint (3) bekezdése. 

c) Szakfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása 

A 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a népegészségügyi feladatkörében 
eljáró megyei kormányhivatal ellátja a szakfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatokat: 
kezdeményezi az eseti megbízási szerződés megkötését az adott feladat ellátására, irányítja és 
koordinálja az általa felkért szakfelügyelő tevékenységét, a szakfelügyelő feladatának ellátásához a 
szükséges információkat rendelkezésére bocsátja. A 7. § (4) bekezdése alapján a szakfelügyelői 
tevékenységről nyilvántartást vezet, és végzi a szakfelügyelő főorvosi szerződésekkel kapcsolatos 
koordinációs feladatokat (a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak 
népegészségügyi osztályai által eljuttatott felkérések továbbítása a Jogi és Koordinációs Főosztály 
részére, illetve az általuk elkészített megbízási szerződések továbbítása a népegészségügyi 
osztályok részére, majd a szakfelügyelői szakvélemény és teljesítés igazolás megküldése a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal részére).   

d) Katasztrófavédelmi feladatok ellátása   
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról 
szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírt feladatok ellátása. 

A Megyei Védelmi Bizottságban és annak munkacsoportjaiban való részvétel biztosítása.  

A katasztrófa-egészségügyi ellátás biztosítása magában foglalja az erre történő felkészülési 
tevékenységet, valamint a tényleges működés megszervezését és lebonyolítását. A megye érintett 
egészségügyi szolgáltatói egészségügyi válsághelyzeti terveinek és a Megyei Kormányhivatal megyei 
egészségügyi válsághelyzet kezelési tervének évenkénti aktualizálása.  

e) Oltókör ellenőrzése 

A tisztiorvos/közegészségügyi járványügyi felügyelő a 18/1998. (VI.3.) NM Rendelet alapján áttekinti 

az oltókör jelentését, majd előzetes értesítést követően a helyszínen ellenőrzi a dokumentumokban 

szereplő adatokat. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít. Amennyiben hiányosságot észlel intézkedés 

céljából megküldi azt az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályának. 

f) Oltást követő nemkívánatos események 

Kivizsgálja az oltást követő nemkívánatos eseményeket és a vizsgálati lapot megküldi az OEK-be. 

g) Oltóanyag tárolás ellenőrzése 

A közegészségügyi járványügyi felügyelő a járási hivatal népegészségügyi osztályán ellenőrzi az 

oltóanyag tárolására használt hűtőszekrény hőmérsékletét és áttekinti a hőmérsékleti naplót. Az 

ellenőrzésről feljegyzést készít. 

h) Oltóanyag rendelés, tárolás 

Az OEK/OTH felhívása alapján negyedévente bekéri a járási hivatalok népegészségügyi osztályaitól 

az oltóanyag szükségletet, melyeket összesít és saját tartalékigényével együtt továbbítja az OEK 

Járványügyi Osztályára. Ezt követően az Országos Szakmai Információs Rendszer Járványügyi 

Szakrendszerébe (továbbiakban: OSZIR-ba) is ellenőrzi és továbbítja az oltóanyag rendeléseket. 

Tartalék oltóanyagot rendel a megye részére, gondoskodik a járások folyamatos oltóanyag ellátásáról 

és ellenőrzi az oltóanyag OSZIR-ban való nyilvántartását. Segítséget nyújt a járási hivatalok 

népegészségügyi osztályainál felmerült problémák megoldásában. 

i) Kiemelt jelentőségű fertőzőbetegségek kivizsgálása 

Az OSZIR-ban folyamatosan figyelemmel kíséri a bejelentett fertőzőbeteg eseteket, valamint a pozitív 

laboratóriumi eredményeket. Felügyeli a bejelentések szakszerűségét, a laboratóriumi leletekkel 

történő megegyezését. Eltérés esetén felhívja az illetékes járási járványügyi felügyelő figyelmét a 

javításra és folyamatos szakmai segítséget nyújt a fertőző betegekkel kapcsolatos teendők 

vonatkozásában. Kiemelt jelentőségő fertőző betegségek esetében járványügyi vizsgálatot végez és 

megteszi a szükséges intézkedéseket. Az eseményről jelentést küld az OEK, OTH részére. Az OEK 

által meghatározott fertőző betegségek esetén egyedi járványügyi vizsgálati lapot tölt ki és azt 

megküldi az OEK Járványügyi Osztálya részére. 

j) Járványkivizsgálás 

Fertőzőbetegség halmozódása esetén felveszi a kapcsolatot a területileg illetékes járványügyi 

felügyelővel, tájékozódik az eseménnyel kapcsolatban, szükség esetén helyszíni járványügyi 

vizsgálatot végeznek és megteszik a 18/1998. (VI.3.) NM Rendelet alapján előírt intézkedéseket. Az 

eseményről jelentést készít az OEK/OTH részére. 
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k) Laboratóriumi leletek kezelése 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az OSZIR járványügyi szakrendszerében lévő, valamint az e-mailen 

érkező leleteket. Szükség esetén intézkedést kezdeményez. 

l)  Lyssa fertőzésre gyanús sérülés 

 Figyelemmel kíséri az Epidemiológiai Felügyeleti Rendszer Informatikai Rendszerében 

(továbbiakban: EFRIR) rögzített eseteket, összeveti a járási hivatal népegészségügyi osztálya által 

havonta megküldött Lyssa elleni oltóanyag felhasználásról szóló jelentéssel. Szabálytalan eljárás 

esetén egyeztet az illetékes járványügyi felügyelővel a megfelelő eljárás érdekében. 

m) HBsAg pozitív terhessel kapcsolatos eljárás 

A laboratóriumi eredmény alapján értesíti a területileg illetékes járási hivatal népegészségügyi 

osztályát és a várhatóan érintett szülőintézetet. Biztosítja a szükséges oltóanyagot. Bekéri az újszülött 

oltási jelentését és továbbítja az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztályának. A szülés idején 

HBsAg vizsgálati eredménnyel nem rendelkező anyák újszülöttei részére biztosítja a Hepatitis B elleni 

oltóanyagot, az oltásról kapott jelentés alapján tájékoztatja az illetékes járási tisztifőorvost.  

n) Kórházhigiénés ellenőrzés 

Az évente elkészített ellenőrzési ütemterv alapján az érintettek értesítését követően helyszíni 

ellenőrzést végez. Jegyzőkönyvet/feljegyzést készít. Szükség esetén a hiányosságok megszüntetése 

érdekében határozatot hoz. 

Működteti a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszert 

o) A sterilizátorok bioindikátoros ellenőrzése 

A szolgáltatókkal kötött megbízási szerződés alapján biztosítja a sterilizátorok ellenőrzéséhez 

szükséges bioindikátorokat. Félévente bekéri a járási hivatalok népegészségügyi osztályainak, 

valamint a fekvőbeteg intézmények igényeit, összesíti azokat és megigényli az OEK-től a szükséges 

spórapreparátumokat. Gondoskodik a tesztpreparátumoknak a szolgáltatókhoz, illetve a járási 

hivatalokhoz való kijuttatásáról. A fekvőbeteg intézetek sterilizáló készülékeiről nyilvántartást vezet, 

nem megfelelő minősítésű eredmény esetén határozatban intézkedik. 

p) Influenza elleni védőoltások szervezése, influenza figyelőszolgálat működtetetése 

Évente az OEK/OTH körlevele alapján megszervezi az influenza figyelőszolgálat működtetését. 

Intézkedik a járásonként meghatározott számú, jelentésre kötelezett orvosok kijelöléséről. Hetente 

figyelemmel kíséri az EFRIR-ben az adatok rögzítését, a megbetegedések számának alakulását. 

Folyamatosan elemzi a beérkezett adatokat, melyről tájékoztatást küld az OTH részére. Megszervezi 

a szezonális influenza elleni oltóanyag elosztását. Figyelemmel kíséri az oltóanyag felhasználásról 

szóló jelentéseket.  

q) Légúti Monitoring működtetése 

Az aktuális influenza szezonra való felkészülésre vonatkozó OEK/OTH körlevél alapján megszervezi a 

virológiai mintagyűjtést, gondoskodik a mintáknak az OEK laboratóriumába való feljuttatásáról. 

r) Egészségügyi mosógépek hatásfokvizsgálata 
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A vizsgálatot végző laboratórium ütemezése alapján tájékoztatja a járási hivatalokat a vizsgálat 

idejéről, tesztpreparátumok átvételi lehetőségéről. Nem megfelelő minősítésű eredményekről azonnali 

tájékoztatást ad az illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya felé. 

s) Nemzetközi Oltóhely működtetése 

A külföldre utazók védőoltását, az utazással kapcsolatos tanácsadást végzi heti két alkalommal. Az 

utazókat nemzetközi oltási igazolással látja el. Szükség esetén a korábbi oltásokat is leigazolva, angol 

nyelvű oltási igazolást állít ki az ügyfelek részére.   

t) ANONIM HIV szűrés  

Conselling tanfolyammal rendelkező munkatárs heti két alkalommal végzi a vizsgálatra érkező 

személyek szűrővizsgálatát és a tanácsadást. 

IV. 2. 3. Sugáregészségügyi Decentrum 

a) Radioaktív anyagok közúti szállításának engedélyezése 

Az I. fokú hatósági ügyintézés az ügyfél kérelmére indul. Az 51/2013. (IX.6.) NFM rendelet 1. számú 

melléklete alapján benyújtandó dokumentum a hatóság részére az adatszolgáltató lap, a szállítási 

engedély kérelem, valamint az igazgatási szolgáltatási díj, az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. 

melléklet VIII. fejezet alapján. Nyitott radioaktív anyagok szállításának engedélyezési eljárásában a 

bevont szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjait a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet, illetve a 

16/2012. (IV. 3.) BM rendelet határozza meg. Az eljárás megindításának előzetes feltétele az 

igazgatási szolgáltatási díj(ak) befizetésének igazolása. Szakhatósági állásfoglalások érkeztetése, 

illetve a helyszíni sugáregészségügyi vizsgálatot követően, amennyiben minden megfelel a 

követelményeknek, az engedély kiadásra kerül. Az ügymenet és az ügyintézési határidő a Ket. 

határozza meg. 

b) Gépjármű használatának engedélyezése: 

 Az I. fokú hatósági ügyintézés az ügyfél kérelmére indul. Gépjármű használatának engedélyezése az 

atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 

(VI. 8.) EüM r. 12. § (2) bekezdése alapján történik. A gépjármű használatának engedély kérelmében 

az adatszolgáltatás a kérelmezőre/üzemeltetőre és a gépjárműre vonatkozóan kell benyújtani. 

Mellékelni kell az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet VIII. fejezete szerinti igazgatási 

szolgáltatási díj befizetésének igazolását. Amennyiben minden megfelel a követelményeknek az 

engedély kiadásra kerül. Az ügymenet és az ügyintézési határidő a Ket. határozza meg. 

c) Gépjármű használatának felülvizsgálata 

 Az I. fokú hatósági ügyintézés az ügyfél kérelmére indul. Gépjármű használatának felülvizsgálata az 

atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. 

(VI. 8.) EüM r. 12. § (3) bekezdése alapján történik. A gépjármű felülvizsgálatának engedély 

kérelmében az adatszolgáltatás a kérelmezőre/üzemeltetőre és a gépjárműre vonatkozóan kell 

benyújtani. Mellékelni kell az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet VIII. fejezete szerinti 

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. Amennyiben minden megfelel a 

követelményeknek az engedély kiadásra kerül. Az ügymenet és az ügyintézési határidő a Ket. 

határozza meg. 

d) Létesítmény létesítésének/ üzembe helyezésének/ üzemeltetésének/ átalakításának/ 

javításának engedélyezése 
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Az I. fokú hatósági ügyintézés az ügyfél kérelmére indul. Radioaktív anyag tárolását, használatát, 

felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítésének, üzembe helyezésének, 

üzemeltetésének (karbantartásának), átalakításának, javításának engedélyezése, valamint ionizáló 

sugárzást létrehozó berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésének, 

üzemeltetésének, átalakításának engedélyezése történik. A kérelemhez mellékelni szükséges az 

adatszolgáltató lapot a 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 10. számú melléklete alapján, a nyilvántartásban 

lévő sugárvédelmi szakértő által készített Sugárvédelmi és Sugárbiztonsági Tervet, valamint az 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet VIII. fejezete szerinti igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésének igazolását. Létesítmény létesítésének/üzembe 

helyezésének/üzemeltetésének/átalakításának/javításának engedélyezési eljárásában a bevont 

szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjait a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet, illetve a 16/2012. (IV. 

3.) BM rendelet határozza meg. Az eljárás megindításának előzetes feltétele az igazgatási 

szolgáltatási díj(ak) befizetésének igazolása. Szakhatósági állásfoglalások érkeztetése, illetve a 

helyszíni sugáregészségügyi vizsgálatot követően, amennyiben minden megfelel a 

követelményeknek, az engedély kiadásra kerül. Az ügymenet és az ügyintézési határidő a Ket. 

határozza meg. 

e) Radioaktív anyaggal, ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel végzett tevékenység 

engedélyezése 

 Az I. fokú hatósági ügyintézés az ügyfél kérelmére indul. Radioaktív anyag tárolását, használatát, 

felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény üzembe helyezésének, 

üzemeltetésének (karbantartásának), átalakításának, javításának, engedélyezése, valamint ionizáló 

sugárzást létrehozó berendezés előállítását, üzemeltetését és az azt szolgáló létesítmény 

üzemeltetésének, átalakításának engedélyezése történik. A tevékenységi engedély kérelemhez 

mellékelni szükséges az adatszolgáltató lapot a 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 10. számú melléklete 

alapján, a nyilvántartásban lévő sugárvédelmi szakértő által készített Sugárvédelmi és 

Sugárbiztonsági Tervet, valamint az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet VIII. fejezete szerinti 

igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását. A radioaktív anyaggal, ionizáló sugárzást 

kibocsátó berendezéssel végzett tevékenység engedélyezési eljárásában a bevont szakhatóságok 

igazgatási szolgáltatási díjait a 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet, illetve a 16/2012. (IV. 3.) BM 

rendelet határozza meg. Az eljárás megindításának előzetes feltétele az igazgatási szolgáltatási 

díj(ak) befizetésének igazolása. Szakhatósági állásfoglalások érkeztetése, illetve a helyszíni 

sugáregészségügyi vizsgálatot követően, amennyiben minden megfelel a követelményeknek, az 

engedély kiadásra kerül. Az ügymenet és az ügyintézési határidő a Ket. határozza meg. 

f) Létesítmény üzemeltetésének, tevékenységek megszüntetésének engedélyezése 

Az I. fokú hatósági ügyintézés az ügyfél kérelmére indul. Radioaktív anyag tárolását, használatát, 

felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény megszüntetésének, leszerelésének, 

valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetés megszüntetésének, leszerelésének 

engedélyezése történik. A tevékenység megszüntetési engedély kérelemhez mellékelni szükséges az 

adatszolgáltató lapot a 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 10. számú melléklete alapján, a nyilvántartásban 

lévő sugárvédelmi szakértő által készített Sugárvédelmi és Sugárbiztonsági Tervet, valamint az 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet VIII. fejezete szerinti igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésének igazolását. A létesítmény üzemeltetésének, tevékenységek megszüntetésének 

engedélyezési eljárásában a bevont szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjait a 33/2005. (XII.27.) 

KvVM rendelet, illetve a 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet határozza meg. Az eljárás megindításának 

előzetes feltétele az igazgatási szolgáltatási díj(ak) befizetésének igazolása. Szakhatósági 

állásfoglalások érkeztetése, illetve a helyszíni sugáregészségügyi vizsgálatot követően, amennyiben 

minden megfelel a követelményeknek, az engedély kiadásra kerül. Az ügymenet és az ügyintézési 

határidő a Ket. határozza meg. 
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g) Hasznosíthatóvá, inaktívvá nyilvánítási eljárás 

 Az I. fokú hatósági ügyintézés az ügyfél kérelmére indul. Radioaktív anyag tárolását, használatát, 

felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény, illetve területek hasznosíthatóvá 

(inaktívvá) nyilvánítási eljárás történik. Az ügyintézéshez benyújtandó szükséges dokumentumok a 

hasznosíthatóvá, inaktívvá nyilvánítási kérelem, a létesítmény üzemeltetését, tevékenységet 

megszüntető engedély határozatának másolata, valamint az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú  

VIII. fejezete szerinti igazolás fénymásolata. Amennyiben minden megfelel a követelményeknek a 

hasznosíthatóvá, inaktívvá nyilvánítási eljárás lefolytatásra kerül. Az ügymenet és az ügyintézési 

határidő a Ket. határozza meg. 

h) Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat jóváhagyása 

 Az I. fokú hatósági ügyintézés az ügyfél kérelmére indul. A Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat 

(MSSZ) részét képezi a Balesetelhárítási és Intézkedési Terv (BEIT). A Munkahelyi Sugárvédelmi 

Szabályzatot a 16/2000. (VI.8.) EüM rendelet 6. számú melléklete alapján szükséges benyújtani. Az 

MSSZ-hez mellékelni kell az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. melléklet VIII. fejezete szerinti 

igazgatási szolgáltatási díjról szóló igazolás másolatát. Az MSSZ a tevékenységi engedélyeztetési 

eljárás megindításakor benyújtandó kérelemmel egyidejűleg is benyújtható. Az ügymenet és az 

ügyintézési határidő a Ket. határozza meg. 

i) Zárt sugárforrás szolgálati idejének megállapítása, meghosszabbítása 

Az I. fokú hatósági ügyintézés az ügyfél kérelmére indul. Zárt sugárforrás szolgálati idejének 

megállapítása, meghosszabbítása az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 5. sz. mellékletének 3.6. 

bekezdése alapján történik. A kérelem mellé benyújtandó dokumentumok a zárt sugárforrásra 

vonatkozó adatok 1 évnél nem régebbi zártságvizsgálati eredménye. Az ügymenet és az ügyintézési 

határidő a Ket. határozza meg. 

j) A Sugáregészégügyi Decentrum ERMAH laboratóriumának működése 

A mintavételezési gyakoriságot az OKK szakmai iránymutatása határozza meg. Soron kívüli 

vizsgálatra kerülhet sor, rendkívüli esemény, illetve panaszbejelentés kapcsán. A mintavétel, a minták 

feldolgozása, a laboratóriumi vizsgálatok elvégzése, a kapott eredmények értékelése és az OKK-hoz 

történő továbbítása az ERMAH laboratórium feladata. A mérő műszerek hitelesítése a vonatkozó 

jogszabály szerint történik.  

 

V. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  

A Járványügyi Osztályt a főosztályvezető, megyei tisztifőorvos, a Közegészségügyi Osztályt és a 

Sugáregészségügyi Decentrumot az osztályvezető közvetlenül vezeti. 

A Főosztály további munkakörei: 

- titkársági koordinátor 
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- egészségfejlesztési tisztiorvos 

- tisztiorvos 

- szűrési koordinátor 

- igazgatási ügyintéző 

- közegészségügyi-járványügyi felügyelő 

- epidemiológus munkatárs 

- betanított egészségőr, igazgatási ügyintéző 

- környezetegészségügyi előadó 

- ügykezelő 

- megyei vezető védőnő 

- megyei vezető ápolónő 

- iktatási ügyintéző 

- fizikus 

- vegyész 

- vegyésztechnikus 

- közegészségügyi ügyintéző 

- betanított egészségőr, udvaros 

V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai  

a) A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 

főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és 

felelős a szervezeti egységek feladatainak ellátásáért.  

b) A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a Kormányhivatal 

kiadmányozási és helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott 

kiadmányozási jogot. 

c) A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, 

ellenőrzési tervét. 

d) Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 

e) Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért.  

f) Elkészíti a Főosztály kormánytisztviselői tekintetében a munkaköri leírásokat, 

teljesítményértékeléseket. 
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g) Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 

h) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.  

i) Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában. 

j) Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 

jegyzőket.  

k) Közreműködik a kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai  

- szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját, 

- gyakorolja az őt megillető kiadmányozási jogot, 

- felelős az osztály feladatainak ellátásáért, 

- dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, 

- biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, 

- közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról, 

- ellenőrzi és szignálja az osztály által készített és a Főosztály vezetője által kiadmányozandó 

ügyiratokat, 

- ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Főosztály vezetője állandó vagy eseti jelleggel a 

feladat- és hatáskörébe utal. 

V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai  

a) A Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott Főosztályi feladatok végrehajtásában. 

b) Amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 

megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot. 

c) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket. 

d) Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

e) Közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában. 

f) Kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában. 
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g) Részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken. 

h) Közreműködik a kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. Adatokat 

gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében. 

i) Vezeti a panaszügyek nyilvántartását. 

j) Felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért.  

k) Elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 

l) Közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében. 

m) Összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést. 

n) Közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 

o) Közreműködik a döntések közlésében. 

p) Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 

V.5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai 

- ellátja a Közegészségügyi Osztály tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli, leltározási és 

iratkezelési feladatokat 

V.6. A Főosztály munkavállalójának feladatai  

- igény szerint felügyelet mellett segéd egészségőri feladatok ellátása, valamint az épület 

működtetésével kapcsolatos technikai-, egyéb irodai-, szükség esetén eljárói feladatok 

végzése.  

 

VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

A Főosztály dolgozóinak a munkaideje hétfőtől csütörtökig 8:00 órától 16:30 óráig, pénteken 8:00 

órától 14:00 óráig tart.  

VI. 2. A munkarendre vonatkozó szabályok 

A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 

és távozás időpontját. 

A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11
30

 órától – 14
00

 óráig terjedő 

időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével lehet. 
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A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó ennek tényéről a munkanap kezdetén, 

akadályoztatása esetén lehetőség szerint haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét 

értesíteni/értesíttetni. 

Négyhavi munkaidőkeret alkalmazásával kerül foglalkoztatásra az a munkavállaló, aki betanított 

egészségőr, udvaros feladatokat lát el. A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret 

tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani. 

A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.  

A munkaidőkeretben dolgozó munkatárs ledolgozott munkaidejével a munkaidőkeret végén kell 

elszámolni. 

Debrecen, 2015. június 1. 
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A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Ügyrendje 
(a melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I.1. Az Ügyrend hatálya 
 
 Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, 

munkavállalójára terjed ki. 
 
I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
 
a) Megnevezése: Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
b) Székhelye:  4027 Debrecen, Hunyadi u. 13. 
 a munkavégzés további helyszíne(i):   

4026 Debrecen, Hatvan u. 15. 
4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. 
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

c) Postacím és postafiók címe: 
 1916 Budapest 
 4001 Debrecen, Pf.: 117. 
 4002 Debrecen, Pf.: 125.  
      4001 Debrecen Pf: 20 

Web:  www.kormanyhivatal.hu 
E-mail: tarsadalombiztositas@hbmkh.hu  

 
I.3. Illetékesség 
 
a) A Főosztály feladatait Hajdú-Bihar megyére kiterjedően látja el. 
b) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet) 4/B. § (2) bekezdése 
alapján illetékes azon igénylők családtámogatási ügyeiben, akiknek a bejelentett lakcíme vagy 
tartózkodási helye Hajdú-Bihar megyében van. Kizárólagos illetékességgel rendelkezik – Ausztria 
kivételével – az elsőfokú eljárás és tagállami adatcsere lefolytatására Budapest Főváros 
Kormányhivatala a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: 
Cst.) 2. § c) és d) pontjának hatálya alá tartozó személyi kör esetében, az anyasági támogatás 
kivételével. Osztrák tartalmú ügyekben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal illetékes 
eljárni.  

c) A Főosztály az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdés a) pont ae) alpont 1. 
pontjában és af) alpontjában meghatározott feladatkörét országosan látja el. 

 
II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 
A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, annak 
adatai és vezetői: 
 
II.1.  Családtámogatási Osztály 
 

a) címe: 4026 Debrecen, Hatvan u. 15. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége:  

telefon: +36/52 500-270 
fax: +36/52 516-391 

c) vezetője: osztályvezető 
 
II.2.  Egészségbiztosítási Osztály 1.  
 

a) címe: 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. 
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b) telefonos és egyéb elérhetősége: 
telefon: +36/52 238-100 
fax: +36/52 238-104 

c) vezetője: osztályvezető 
 
II.3.  Egészségbiztosítási Osztály 2.  
 

a) címe: 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége: 

telefon: +36/52 238-100 
fax: +36/52 238-104 

c) vezetője: osztályvezető 
 
II.4.  Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály  
 

a) címe: 4027 Debrecen, Hunyadi u. 13. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége: 

telefon: +36/52 501-118 
fax: +36/52 521-290 

c) vezetője: osztályvezető 
 
II.5.  Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály  
 

a) címe: 4027 Debrecen, Hunyadi u. 13. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége: 

telefon: +36/52 501-140 
fax: +36/52 521-290 

c) vezetője: osztályvezető 
 
II.6.  Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály  
 

a) címe: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége: 

telefon: +36/52 526-370, +36/52 526-371 
fax: +36/52 526-379 

c) vezetője: osztályvezető 
 

III. FEJEZET 
A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 
III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 
 

a) Kodifikációs feladatok 
- A szakmai felettes szerv, a kormányhivatal által megküldött jogszabály-, szabályzat-, 

utasítástervezetek, egyéb előterjesztések véleményezése. 
- Belső, a főosztály szakmai tevékenységének irányításához szükséges eljárási rendek 

készítése. 
b) Koordinációs feladatok 

- A főosztály belső munkamegosztásának, szakmai tevékenységének koordinálása. 
- A főosztály és a kormányhivatal egyéb önálló szervezeti egységei közötti együttműködés, 

szakmai kapcsolatokkal kapcsolatos tevékenység ellátása. 
- A főosztályon belül a több osztályt érintő tevékenységek, szakmai képzési feladatok 

összehangolása.   
- A főosztály szakmai tevékenységének folyamatos monitorozása, és értékelése. A 

szabálytalan folyamatok megváltoztatása.  
 

c) Közhatalmi, hatósági feladatok 
- A Főosztály feladatkörébe tartozó első és másodfokú döntések meghozatala. A 

jogszabályban előírt hatósági jogkörök gyakorlása, a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
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szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III.31.) MvM (a továbbiakban: 
SZMSZ) utasításban meghatározott 

- egészségbiztosítási pénztári, 
- nyugdíjbiztosítási, 
- rehabilitációs igazgatási, 
- családtámogatási és lakáscélú állami támogatási, valamint 
- baleseti megtérítési és keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok elvégzése. 

- Hatósági és felügyeleti ellenőrzés lefolytatása. 
- A szakmai főhatóság által működtetett szakmai nyilvántartási rendszerek alkalmazása, 

működtetése, adatainak felhasználása. 
- Az egészségbiztosítási pénztári és a rehabilitációs igazgatási feladatok ellátása során 

szakkérdésben való eljárás. 
- Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása. 

d) Funkcionális feladatok 
- Az Egészségbiztosítási Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap és a családtámogatási ellátásokkal 

kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok elvégzése. 
- A főosztály iratkezelési tevékenységének ellátása a jogszabályokban, a kormányhivatal 

által kiadott szabályzatokban előírtak szerint. A szakmai főhatóságok által, a szakmai 
programok részeként működtetett érkeztető, iratnyilvántartó rendszerek kezelése. 

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére értekezletek szervezése szakmai 
továbbképzés, valamint jogszabályváltozásokról való tájékoztatás céljából. 

- A kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya, valamint a Jogi és Koordinációs 
Főosztálya feladatkörébe tartozó ügyek ellátásához adatok közlése, előkészítő 
tevékenység ellátása. 

e) Egyéb feladatok 
- A főosztály tevékenységével összefüggésben a kormányhivatal és a szakmai felettes 

szervek által kért munka- és ellenőrzési tervek, jelentések, beszámolók, statisztikák 
készítése. 

- A kormányhivatal ellenőrzési tervében meghatározott más főosztályokkal együtt végzendő 
ellenőrzések megtartása. 

 
III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 
 
III. 2. 1. A Családtámogatási Osztály feladatai 
 
III. 2. 1. 1. A Családtámogatási Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 
 

- A szakmai felettes szerv, a kormányhivatal által megküldött jogszabály-, szabályzat-, 
utasítástervezetek, egyéb előterjesztések véleményezése. 
 

III. 2. 1. 2. A Családtámogatási Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 
 

- Határozattal elbírálja, megállapítás esetén folyósítja a hatáskörébe és illetékességébe tartozó 
családi pótlékot (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás), gyermekgondozási támogatást 
(gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás), valamint anyasági támogatást a 
Cst., valamint a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján. 

- Felülvizsgálja az elbírált családtámogatási igényeket. 
- Elbírálja és megállapítás esetén folyósítja a fogyatékossági támogatást a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a 
továbbiakban: Fot.) és a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint 
a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet) alapján. 

- Havi rendszerességgel előkészíti utaláshoz a vakok személyi járadékát. 
- Működteti az ügyfélszolgálatot. 
- Gondoskodik a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, a szükséges 

intézkedések megtételéről. 
- Ellátja az iratok, más postai küldemények érkeztetésének, átvételének, iktatásának, az 

irattárak kezelésének, az iratok selejtezésének feladatait. 
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- A települési önkormányzatok jegyzőinek megkeresése alapján tájékoztatást ad az 
iskoláztatási támogatásban részesülő nevéről és a részére – a megkeresésben megjelölt 
gyermek után – folyósított ellátás összegéről. A kormányhivatal illetékes járási hivatala 
gyámügyi osztályának kezdeményezése alapján intézkedik a gyermek után járó iskoláztatási 
támogatás szüneteltetése, illetve a szüneteltetés megszüntetése iránt. 

- Más igényelbíráló szerv megkeresésére kiadja a folytatólagos folyósításhoz szükséges 
igazolást. 

- A jogosult kérelme alapján intézkedik az át nem vett ellátások (visszaérkezett ellátások) 
ismételt folyósítása iránt. 

- Vezeti a fel nem vett ellátások (visszaérkezett ellátások) nyilvántartását. 
- Hatósági bizonyítványt ad ki különböző kedvezmények igénybevételéhez a családtámogatási 

ellátást igénylő, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek (a továbbiakban: Ket.) megfelelően az arra 
jogosult közigazgatási szerv kérésére. 

- Továbbfolyósítja az ellátásokat a családtámogatási kifizetőhely megszűnése esetén – 
jogutódként – a kormányhivatalhoz került családtámogatási iratanyag alapján. 

- Határozatot ad ki a jogalap nélkül felvett ellátásokról. 
- Nyilvántartást vezet a jogalap nélküli kifizetésekről, figyelemmel kíséri a megtérüléseket, 

intézkedik a tartozások levonásáról, végrehajtásáról. Gondoskodik az elévülés, illetve 
behajthatatlanság miatti törlésről. 

- Ellátja a nagycsaládos gázárkedvezménnyel kapcsolatos feladatokat a földgázpiaci 
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) 
KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) alapján. 

- A jogszabályban meghatározott esetekben soron kívüli (hó közi) számfejtést teljesít. 
- Igazolást ad a jogosultak részére a tárgyévben folyósított GYES-ből, GYET-ből levont 

nyugdíjjárulékról és az azok alapjául szolgáló ellátásokról.  
- A Főosztály illetékes Egészségbiztosítási Osztálya részére történő egészségügyi 

szolgáltatásra jogosultak bejelentéséhez szükséges javításokat elvégzi. 
- A Call Centerre és a funkcionális e-mailre érkező megkeresések alapján az igények 

vizsgálata, igazolás kérés esetén az igazolások kiadása. 
- Felülvizsgálja az elsőfokú határozatot a beérkező fellebbezések alapján, majd amennyiben azt 

saját hatáskörben nem módosítja, a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül – a 
megfelelő mellékleteket csatolva – továbbítja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
(továbbiakban: ONYF) részére. 

- A másodfokú határozat ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az ügy 
iratait továbbítja az ONYF részére. 

- Előkészíti és felterjeszti a gyermekgondozási segély méltányosságból történő 
megállapításához, valamint a jogalap nélkül felvett családtámogatási ellátás összegének 
méltányosságból történő elengedéséhez vagy mérsékléséhez szükséges iratokat az ONYF-
hez. 

- A 18. életévét betöltött, magasabb összegű iskoláztatási támogatásban vagy nevelési 
ellátásban részesülő személyekkel kapcsolatban benyújtott igénybejelentéseket minősítésre 
előkészíti a Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya (továbbiakban RESZ) 
részére. 

- A fogyatékossági támogatás iránti igényeket minősítésre előkészíti a RESZ részére. 
- Ellenőrzi az ellátásokra való jogosultságot megalapozó követelményeknek való megfelelést.  

 
III. 2. 1. 3. A Családtámogatási Osztály funkcionális feladatai tekintetében 
 

- Az osztály iratkezelési tevékenységének ellátása a jogszabályokban, a kormányhivatal által 
kiadott szabályzatokban előírtak szerint. A szakmai főhatóságok által, a szakmai programok 
részeként működtetett érkeztető, iratnyilvántartó rendszerek kezelése. 

- Együttműködik a másodfokú határozat ellen benyújtott bírósági felülvizsgálattal kapcsolatban 
a kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi és Perképviseleti Osztályával. 

- Közreműködik a havi adóbevallások teljesítésében, ezzel kapcsolatban elvégzi a 
magánszemélyekhez kapcsolódó ún. „ M” lapok javítását. 

- Együttműködik a kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával a havi rendszeres 
utalások és a soron kívüli utalások lebonyolítása, valamint a finanszírozási terv és K100-as 
bevallás elkészítése során. 
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III. 2. 1. 4. A Családtámogatási Osztály egyéb feladatai tekintetében 
 

- A Főosztály Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztályának megkeresésére – egyedi 
ügyekben – a gyermekgondozási támogatásban részesülőkről adatot szolgáltat.  

- Az osztály tevékenységével összefüggésben a kormányhivatal és a szakmai felettes szervek 
által kért munka- és ellenőrzési tervek, jelentések, beszámolók, statisztikák készítése. 
 

III. 2. 2. Az Egészségbiztosítási Osztály 1. feladatai 
 
III. 2. 2. 1. Az Egészségbiztosítási Osztály 1. kodifikációs feladatai tekintetében 
 

- A szakmai felettes szerv, a kormányhivatal által megküldött jogszabály-, szabályzat-, 
utasítástervezetek, egyéb előterjesztések véleményezése. 
 

III. 2. 2. 2. Az Egészségbiztosítási Osztály 1. koordinációs feladatai tekintetében 
 

- Az Egészségbiztosítási Osztály 2. és az osztály közötti feladatok összehangolása. 
- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére értekezletek szervezése szakmai 

továbbképzés, valamint jogszabályváltozásokról való tájékoztatás céljából. 
 

III. 2. 2. 3. Az Egészségbiztosítási Osztály 1. egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 
 

- A kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleseti táppénz és az utazási 
költségtérítés iránti igények elbírálása, az ellátások megállapítása és utalásra való 
előkészítése (ITP 2000 program). 

- A pénzbeli ellátásokkal, a baleseti táppénzzel, az utazási költségtérítéssel kapcsolatos 
fellebbezés megvizsgálása, a döntés felülvizsgálata vagy a szakmai felettes szervhez történő 
felterjesztés előkészítése (ITP 2000 program). 

- A táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a méltányosságból adható 
egyszeri segély iránti méltányossági kérelmek döntésre való előkészítése, a méltányossági 
jogkörben engedélyezett pénzbeli ellátások utalásra történő előkészítése (ITP 2000 program). 

- A visszaérkezett pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz, az utazási költségtérítés kezelése, 
nyilvántartása. 

- A közösségi koordinációs rendeletek, valamint a nemzetközi egyezmények alapján 
megállapítható betegségi és anyasági ellátások elbírálása. 

- A jogszabályban meghatározott esetekben foglalkozási megbetegedés, baleset üzemi 
jellegének elbírálása. 

- A foglalkoztatót terhelő táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség érvényesítéséhez a 
fizetésre kötelező határozat kiadása. 

- A jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz és az utazási költségtérítés, 
továbbá a méltányosságból adható egyszeri segély visszafizetésére, illetve a megtérítésre 
kötelező, valamint a késedelmi kamat megfizetésével kapcsolatos hatósági döntések 
előkészítése. 

- A pénzbeli ellátásokhoz, a baleseti táppénzhez kapcsolódó mulasztásról hatósági döntés 
kiadása.  

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével és megszűnésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, a működéshez szükséges feltételek meglétének vizsgálata, szakmai támogatás 
nyújtása (KIFELL program).  

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatóknál felügyeleti ellenőrzések 
(átfogó, téma, cél-, utó- és záró) tartása, különösen az egészségbiztosítási pénzbeli- és 
baleseti ellátások megállapításával, folyósításával és elszámolásával, valamint a nyilvántartási 
és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése. Az 
ellenőrzések során feltárt jogszabálysértés ügyében a jogszabályokban előírt hatósági 
intézkedés megtétele (KIFELL program). 

- A társadalombiztosítási kifizetőhelyek által első fokon hozott hatósági döntések ellen 
benyújtott fellebbezések alapján másodfokú eljárás lefolytatása. 

- A kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok ellátásának 
hatósági ellenőrzése. 

- Egyéni vállalkozók üzemi balesetének kivizsgálása, döntésre előkészítése, üzemi baleseti 
jegyzőkönyv elkészítése. 
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- Közreműködés a panaszügyek és a közérdekű bejelentések kivizsgálásában. 
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása a Főosztály központi és a járási hivataloknál kialakított 

ügyfélszolgálatokban. 
- A méltányossági, fizetési könnyítési, elengedési kérelmek döntésre történő előkészítése. 

 
III. 2. 2. 4. Az Egészségbiztosítási Osztály 1. funkcionális feladatai tekintetében 
 

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV) által biztosított nyomtatványokon 
magánszemélyekhez kapcsolódó adó-, pénzbeli ellátásokból levont járulék-, és 
tagdíjbevallások, valamint önellenőrzés elkészítése és elektronikus úton történő továbbítása. 

- Az ellátási kiadások és a bevételek érvényesítése, ellenjegyzése, utalványozása, a bevételek 
beszedése, a kiadások teljesítése (FORRÁSNet program, Elektra program). 

- A megállapodás alapján fizetők járulékbevételeinek fogadása, a kapcsolódó tartozás állomány 
kezelése (FORRÁSNet program). 

- A méltányosságból adható egyszeri segélyek és az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 
megtérítésének érvényesítése, utalványozása ellenjegyzése, pénzügyi teljesítése. 

- A méltányossági közgyógyellátáshoz kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása, a 
tartozásállomány kezelése (Közgyógy 2005 program). 

- A kifizetőhelyi elszámolások kezelése, az elszámolások adatainak szúrópróbaszerű 
egyeztetése az Egészségbiztosítási Statisztikai Jelentés adataival, utalásra előkészítése, a 
pénzügyi teljesítés érvényesítése, utalványozása és ellenjegyzése (KIFELL program). 

- A Volán társaságok és a Magyar Államvasutak Zrt. által megelőlegezett utazási költségtérítési 
utalványok pénzügyi ellenőrzése, teljesítése. 

- Az adófolyószámla ellenőrzése. 
- A jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátások, a baleseti táppénz és az utazási költségek 

megtérítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítása, követelésállomány kezelése, 
intézkedés a megtérülés iránt (FORRÁSNet program). 

- A főkönyvi számlák vezetése és a számlarend szerinti analitikus nyilvántartási rend biztosítása 
(FORRÁSNet program). 

- 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 (FORRÁSNet program).  

- A szigorú számadási kötelezettség alá tartozó nyomtatványok, bizonylatok nyilvántartása, 
tárolása és kiadása. 

- Az ellátással kapcsolatos beszámolót alátámasztó leltározási feladatok megszervezése, 
felügyelete (FORRÁSNet program). 

- A beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok, a 
mérleg alátámasztását szolgáló – a főkönyvi adatokkal egyeztetett – részletező teljes körű és 
hiteles kimutatások készítése, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira vonatkozó kötelező 
adatgyűjtési, statisztikai feladatok ellátása (FORRÁSNet program). 

- Csőd, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási ügyek esetén a követelések 
érvényesítésének előkészítése. 

- Az osztály iratkezelési tevékenységének ellátása a jogszabályokban, a kormányhivatal által 
kiadott szabályzatokban előírtak szerint. A szakmai főhatóságok által, a szakmai programok 
részeként működtetett érkeztető, iratnyilvántartó rendszerek kezelése. Az osztály az IRMA 
iktató programot használja, továbbá a szakmai feladatok ellátásához az általános 
iktatóprogram mellett a SZERK, az ITP2000 szakmai programot is alkalmazza.  

 
III. 2. 2. 5. Az Egészségbiztosítási Osztály 1. egyéb feladatai tekintetében 
 

- Az osztály tevékenységével összefüggésben a kormányhivatal és a szakmai felettes szervek 
által kért munka- és ellenőrzési tervek, jelentések, beszámolók, statisztikák készítése. 

- Az Egészségbiztosítási Alap ellátási szektor feladataihoz kapcsolódó rendszeres és eseti 
adatszolgáltatás biztosítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) 
és egyéb szervek részére (FORRÁSNet program). 
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III. 2. 3. Az Egészségbiztosítási Osztály 2. feladatai 
 
III. 2. 3. 1. Az Egészségbiztosítási Osztály 2. kodifikációs feladatai tekintetében 
 

- A szakmai felettes szerv, a kormányhivatal által megküldött jogszabály-, szabályzat-, 
utasítástervezetek, egyéb előterjesztések véleményezése. 
 

III. 2. 3. 2. Az Egészségbiztosítási Osztály 2. koordinációs feladatai tekintetében 
 

- Az Egészségbiztosítási Osztály 1. és az osztály közötti feladatok összehangolása. 
 

III. 2. 3. 3. Az Egészségbiztosítási Osztály 2. egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 
 

- Társadalombiztosítási Azonosító Jelre (a továbbiakban: TAJ) való jogosultság elbírálása, az 
elveszett, megsemmisült igazolvány pótlása, az igazolvány cseréje névváltozás illetve 
megrongálódás miatt (TAJ/BSZJ program). 

- Igazgatási szolgáltatási díj megállapítása, valamint teljes, illetve részleges költségmentesség 
megállapítására vonatkozkozó javaslat és hatósági döntés előkészítése. 

- A TAJ adatbázis folyamatos karbantartása, a nyilvántartásba bejelentett személyek 
jogviszony- és jogosultsági adataira vonatkozó jelentések fogadása, feldolgozása, 
adattisztítási, adatszolgáltatási feladatok ellátása (TAJ/BSZJ program). 

- A foglalkoztatók és egyéb bejelentésre kötelezettek nyilvántartott adatainak módosítása az 
érintett bejelentése alapján, valamint adattisztítási feladatok ellátása (TAJ/BSZJ program). 

- Okirati bizonyítással kapcsolatos feladatok ellátása, egészségbiztosítási jogviszonyrendezés 
(JOBIR program). 

- Megállapodások megkötése az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére (Megállapodás 
program). 

- Bírság kiszabása a nyilvántartási szakterület feladatkörébe tartozó mulasztások esetén. 
- TAJ-jal rendelkező, egyidejűleg külföldön (EGT tagállamban, Svájcban, Magyarországgal 

kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban) biztosított személyek erre 
vonatkozó bejelentésének kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása (PROGMAN Külföldi 
munkavállalók felvitele). 

- Európai Egészségbiztosítási Kártya (a továbbiakban: EU Kártya), Európai Egészségbiztosítási 
Kártya Helyettesítő Igazolás, elveszett, megsemmisült okmány pótlása, névváltozás illetve 
megrongálódás miatti cseréje (Eform program).  

- Az orvosilag szükséges természetbeni egészségbiztosítási ellátásokra való jogosultságról 
igazolás kiadása az E107 nyomtatvány alapján, valamint a nyomtatvány kitöltése érdekében 
az illetékes külföldi teherviselő megkeresése (Eform program). 

- Magyarországi önálló vállalkozók részére az alkalmazandó jog megállapítását tartalmazó 
A1/E101 nyomtatvánnyal igazolás kiadása külföldön történő munkavállalással, párhuzamos 
tevékenységgel összefüggésben (Eform program). 

- Magyarországon biztosított munkavállalók foglalkoztatói részére az alkalmazandó jog 
megállapítását tartalmazó A1/E101 nyomtatvánnyal igazolás kiadása külföldre történő 
kiküldetéssel összefüggésben (Eform program).  

- Magyarországon biztosított munkavállalók részére az alkalmazandó jog megállapítását 
tartalmazó A1/E101 nyomtatvánnyal igazolás kiadása külföldön történő párhuzamos 
tevékenyéggel összefüggésben (Eform program). 

- Alkalmazandó jog meghatározása Magyarországon lakóhellyel rendelkező EGT tagállamban, 
Svájcban biztosított személyek esetében. 

- Biztosítási, foglalkoztatási vagy helyben lakási időszakok összeszámításáról szóló igazolás 
kiállítása, illetve fogadása és nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban töltött biztosítási 
idők figyelembe vételéhez E104 nyomtatvánnyal a közösségi jog alkalmazásával 
összefüggésben. (Eform program) 

- Külföldi biztosítási jogviszony alapján az illetékes teherviselő által küldött értesítést követően a 
magyarországi természetbeni ellátásokra vonatkozó jogosultságok bejegyzése, törlése a 
biztosított és eltartott családtagja esetében E106/S1, E109, E121 nyomtatványok alapján, 
illetőleg E 106/S1, E109, E121 nyomtatvánnyal igazolás kiállítása a külföldi személy részére a 
magyarországi jogviszonyáról (Eform program). A külföldi biztosító által megküldött E126-os 
nyomtatvány alapján a szükséges eljárás lefolytatása. 
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- Külföldön igénybe vett egészségbiztosítási szolgáltatások költségei visszatérítésével 
kapcsolatos eljárás lefolytatása E126 nyomtatvány alkalmazásával, az érintett magyar illetve 
külföldi hatóságok megkeresése a költség visszatérítés összegének megállapítására, továbbá 
a kiutalással kapcsolatos intézkedések megtétele (Eform program). 

- Az uniós koordinációs rendeletekhez kapcsolódó, valamint a rendeleteken alapuló alkalmazási 
szabályzatban foglalt egyéb egészségbiztosítási feladatok ellátása, az E001-es, az E107-es 
nyomtatványon érkező megkeresések teljesítése (Eform program). 

- Külföldi munkavállalás esetén, Magyarországon történt keresőképtelenség igazolása esetén 
az E115 és az E118 nyomtatványok kiállítása (Eform program). 

- Külföldi egészségbiztosítási szervvel történő kapcsolattartás (Eform program).  
- Az átmenetileg harmadik állam területén tartózkodó biztosítottak által igénybe vett és a 

jogszabályban meghatározott szolgáltatások költségeinek megállapításához szükséges 
eljárás lefolytatása, utalásra történő előkészítése. 

- A jogszabályok, a szakmai irányító szerv illetve a kormányhivatal által kötelezően előírt 
egészségbiztosítási, valamint más adatszolgáltatások, statisztikák teljesítése. 

- Üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedés, harmadik személyes károkozás esetén az 
egészségbiztosítási ellátások költségei megtérítési eljárásának lefolytatása (PROGMAN 
Megtérítési ügyek). 

- Üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt 
igénybe vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás térítési díjának utólagos 
megtérítésével kapcsolatos eljárás, elszámolások utalásra való előkészítése, rögzítése és 
továbbítása (BÉVER Üzemi baleset modul). 

- Keresőképesség és keresőképtelenség elbírálásával, felülvizsgálatával kapcsolatos hatósági 
feladatok ellátása. 

- A keresőképtelenséggel összefüggő adatok nyilvántartása, elemzése, a Keresőképtelenségi 
Monitor Rendszer működtetése, jelentés készítése.  

- A keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, elbírálása, heti szolgáltatói 
jelentések beérkezésének nyomon követése, adatelemzés, hibák javítása. 

- Munkáltatói megkeresésre történő keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, 
állásfoglalás kiadása.  

- A keresőképtelenséget ellenőrző felülvizsgáló főorvosok munkájának koordinálása. 
- Anyatej elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása (BÉVER ANYATEJ modul). 
- Az üzemi balesettel, a hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése. 
- A közgyógyellátási jogosultsággal összefüggő adatok kezelése és közhiteles hatósági 

nyilvántartás vezetése. 
- A közgyógyellátási igazolványok készítése, pótlása, cseréje, visszavonása, visszavont 

közgyógyellátási igazolványokról határozat kiadása (Közgyógy 2005. program). 
- Hatósági bizonyítvány kiadása az egészségbiztosítási alapot megillető tartozásról. 
- Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó képviseletre jogosultak és meghatalmazott 

személyek nyilvántartásba vétele (SZERK program). 
- Adatvédelmi ügyintézői feladatok ellátása az OEP és a kormányhivatal szabályozása alapján. 
- Közreműködés az egészségbiztosítási osztályokat érintő panaszügyek és közérdekű 

bejelentések intézésében. 
- Ügyfélszolgálati feladatok ellátása a Főosztály központi- és a járási ügyfélszolgálatain. 

 
III. 2. 3. 4. Az Egészségbiztosítási Osztály 2. funkcionális feladatai tekintetében 
 

- Az egészségbiztosítási szakterület anyag- és eszközmegrendeléseihez a szükségletek 
felmérése, a megrendelések összesítése, továbbítása a főosztályvezetőhöz.  

- Karbantartási munkák iránti szükséglet összegyűjtése, továbbítása. 
- Hivatali, postai küldemények átvétele, elosztása, kimenő küldemények postázása. 
- Aláírási minták és a bélyegzők nyilvántartásában való közreműködés, a bélyegzők kiadása, 

visszavétele, tárolási módjának ellenőrzése. 
- Az osztály iratkezelési tevékenységének ellátása a jogszabályokban, a kormányhivatal által 

kiadott szabályzatokban előírtak szerint. A szakmai főhatóságok által, a szakmai programok 
részeként működtetett érkeztető, iratnyilvántartó rendszerek kezelése. Az osztály az IRMA 
iktató programot használja, továbbá a szakmai feladatok ellátásához az általános 
iktatóprogram mellett a SZERK szakmai programot is alkalmazza.  
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III. 2. 3. 5. Az Egészségbiztosítási Osztály 2. egyéb feladatai tekintetében 
 

- Az osztály tevékenységével összefüggésben a kormányhivatal és a szakmai felettes szervek 
által kért munka- és ellenőrzési tervek, jelentések, beszámolók, statisztikák készítése. 
 

III. 2. 4. A Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály feladatai 
 
III. 2. 4. 1. A Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 
 

- A szakmai felettes szerv, a kormányhivatal által megküldött jogszabály-, szabályzat-, 
utasítástervezetek, egyéb előterjesztések véleményezése. 

- A szakterületi vélemények összefoglalása. 
- Részvétel a Főosztály eljárásrendjeinek kidolgozásában. 
- Közreműködés a fegyelmi és kártérítési határozatok elkészítésében. 
- A Főosztály hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények, mulasztások 

véleményezése, értékelése a büntetőeljárási, a szabálysértési feljelentés, a fegyelmi és 
kárfelelősségi ügyek vonatkozásában. 

 
III. 2. 4. 2. A Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály koordinációs feladatai tekintetében 
 

- Kapcsolattartás a külső szervekkel (megyei, városi önkormányzat, területi dekoncentrált 
államigazgatási szervek, érdekképviseleti és egyéb szervezetek). 

- Kapcsolattartás a Kormányhivatal funkcionális feladatokat ellátó főosztályaival. 
 
III. 2. 4. 3. A Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai 

tekintetében 
 

- A nyugellátási szakigazgatással kapcsolatos megtérítési (kártérítési) ügyek intézése, 
határozatok, végzések kibocsátása. 

- A baleseti megtérítési feladatok ellátása, a baleseti ellátások megállapítását követően a 
megtérítési eljárás lefolytatása, határozatok, végzések kibocsátása. 

- A jogalap nélkül felvett ellátások körében megtérítésre, visszafizetésre kötelező határozatok 
kibocsátása, továbbá a fellebbezések másodfokú döntésre történő felterjesztése az ONYF-
hez. 

- A főosztályvezető hatáskörébe tartozó egyes méltányossági ügyek döntésre történő 
előkészítése és a döntésnek megfelelő határozathozatal. 

- A közérdekű bejelentések előkészítése és minősítése, a panaszok kivizsgálása, 
főosztályvezetői döntésre való előkészítése. 

- A nyugdíj szakterület feladatait érintő változások figyelemmel kísérése, javaslattétel a 
Főosztály ügyrendjének módosítására. 

- A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34. §-a 
szerinti megállapodások megkötése, a folyamatban lévő és lezárt megállapodások kezelése, 
nyilvántartásának vezetése, illetve az ezzel kapcsolatos, társszakterületekről érkező 
megkeresések teljesítése. 

- Az elutasított adatvédelemi kérések gyűjtése és továbbítása. 
- Vélemény kiadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alkalmazásával kapcsolatban felmerülő 
adatvédelmi és információszabadsági kérdésekben. 

- A kivételes nyugellátás-emeléssel, a kivételes nyugellátás megállapításával és az egyszeri 
segélyekkel kapcsolatos méltányossági jogkör gyakorlásával összefüggő ügyviteli és 
előkészítő feladatok ellátása az főosztályvezető által meghatározottak szerint. 

- A kivételes – öregségi, hozzátartozói – nyugellátás megállapítására irányuló, kérelemre és 
hivatalból induló eljárások lefolytatása. 

- A döntésekhez javaslatok készítése, a döntés alapján határozathozatal, illetve a kérelmezők 
értesítése, főosztályvezetői döntésre javasolt ügyek előterjesztése. 

- A biztosítási idő és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles, hatósági 
nyilvántartásának kezelése.  

- Az illetékességi terület foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői és személyi adatbázisának 
kezelése. 
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- A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre felvilágosítás adása, igénybejelentések, 
jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések intézése a megye illetékességi területére vonatkozóan. 

- Folyamatos, szakszerű ügyfélszolgálat biztosítása, ide értve a telefonon érdeklődő ügyfelek 
tájékoztatását is. 

- Az adatszolgáltatásra kötelezettek regisztrációja, igény szerint az adathordozók postai úton 
történő továbbítása. 

- Az elektronikus ügyintézéshez, illetve meghatalmazott útján teljesítendő adatszolgáltatáshoz 
érkezett bejelentő lapok rögzítése a KELEN meghatalmazotti adatbázisába. 

- A beérkező nemleges jelentések rögzítése a KELEN adatbázisba. 
- A mágneses és papír alapú adathordozón teljesített adatszolgáltatások érkeztetése a KELEN 

rendszerbe. 
- A papír alapú adathordozón teljesített adatszolgáltatások helyi rögzítése, tételes revíziója, 

valamint az ezzel kapcsolatos teljes körű ügyintézés. 
- Hatósági ügy keretében történő intézkedés a hibásan, hiányosan beküldött 

adatszolgáltatásokkal kapcsolatban. 
-  Mulasztási és eljárási bírság kiszabása. 
-  Biztosítási jogviszony megállapításáról, illetve törléséről szóló határozatokkal kapcsolatos 

feladatok ellátása. 
-  Hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás, törlés) 

megtagadása tárgyában határozathozatal. 
-  Hatósági bizonyítványok kiadása. 
-  Ellenőri eljárás kezdeményezése. 
-  A felszámolók, végelszámolók számára kiadandó hatósági igazolásokkal kapcsolatos 

ügyintézés. 
-  A KELEN rendszerben a központilag nem rendezett, adathiányos okmányok személyhez 

rendelése, adattisztázás. 
-  Tájékoztatás, kimutatás készítése a biztosítási jogviszonyról nem társadalombiztosítási célra. 
-  A NAV-tól átvett járulék-folyószámla nyilvántartásból történő adatszolgáltatás. 
-  Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez elbírálásához, adategyeztetési eljárás lefolytatásához. 
-  A RESZ-től érkező kérelmek teljesítése a biztosításban töltött időtartamra vonatkozóan. 
-  A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásában a biztosítottakra vonatkozóan bejelentett és 

nyilvántartott adatokról adatszolgáltatás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96. § (3), (4) valamint (6) bekezdése alapján az arra 
jogosult szervek és személyek részére, feladataik ellátása érdekében. 

-  A nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításához szükséges szolgálati idő adatok 
közlése a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak megkeresésére. 

-  Adatbázis helyreállítási feladatok ellátása. 
-  Okmányrögzítési feladatok ellátása. 
-  A külső vállalkozó által foglalkoztatott rögzítői személyzet munkájának felügyelete, szakmai 

támogatás, az adatrögzítés és revideálás összehangolása, az iratanyagok mozgásával történő 
feladatok ellátása, minőség-ellenőrzés. 

-  A Főosztály kezelésében lévő irattárak koordinációs feladatainak ellátása. 
-  A nyugdíj szakterület külső irattárában az iratanyaggal kapcsolatos megkeresések alapján az 

iratok kiszerelésének és visszasorolásának lebonyolítása. 
-  Az ellenőrzési szakterület jegyzőkönyveinek, hivatalos feljegyzéseinek rögzítése a megfelelő 

nyilvántartási rendszerbe. 
-  Okmányérvénytelenítéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
-  Az ellenőri megállapítások alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 

figyelemmel kísérése, nem teljesítés esetén hatósági eljárás kezdeményezése, az 
adóhatóság megkeresése az adatszolgáltatás beszerzése érdekében. 

-  A társadalombiztosítási egyéni számlával kapcsolatos feladatok ellátása, az ügyfelek ezzel 
kapcsolatos kérelmeinek, észrevételeinek kezelése. 

- A nyugdíjak, a korhatár előtti és hozzátartozói ellátások megállapításához szükséges tényállás 
tisztázása, jogosultsági és szolgálati idő, valamint a kereseti adatok helytállóságának 
vizsgálata. 

- A Tny. és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 3. §-a szerint 
a Főosztályok által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány, valamint 
adategyeztetési eljárásban a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló adategyeztetési 
eljárásban lefolytatandó ellenőrzés. 
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- A Tny. 22/A. §-a szerinti nyugdíjnöveléshez kereseti (jövedelmi) adatok és jogosultsági idő 
vizsgálata. 

- A Tny. 83/B. §-a alapján a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát vizsgálata. 
- A Tny. 83/C. §-a alapján a nyugellátás szüneteltetését megalapozó jogviszony fennállásának 

vizsgálata. 
- A Tny. 66. § (1) bekezdése szerinti kivételes nyugellátás megállapítása, a kivételes 

nyugellátás-emelés és az egyszeri segély engedélyezése jogosultsági feltételeinek vizsgálata. 
- A TnyR. 32. § (4) bekezdése alapján az ápolási díj 1993. január 1-je és február 28-a közötti 

időtartamát igazoló okiratok, iratok beszerzése. 
- Nyugdíjügyekben a jogosultság elbírálásához hiányzó adatok beszerzése. 
- Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vétele, béradatok utólagos tisztázásával kapcsolatos 

eljárás lefolytatása. 
- Nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban nem szereplő keresetek, bérek, egyéb adatok utólagos 

beszerzésére, korabeli bizonylatok értékelése. 
- A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, valamint a 

társas vállalkozások (az előtársaságként történő működés időtartamára is) 
társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége 
teljesítésének ellenőrzése, a NAV által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 52. § (7) bekezdése szerint szolgáltatott adatok összevetése a hatósági 
nyilvántartás, továbbá – szükség esetén – a foglalkoztató adataival. 

- 2009. december 31. napját követő időszakra megállapított, hibás, hiányos adatszolgáltatással 
összefüggő jogsértés esetén az adatszolgáltatás rendezése érdekében a jegyzőkönyvi kivonat 
intézkedés céljából a NAV részére történő továbbítása. 

- Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott 
biztosítottakra 2010. január 1. napját megelőző időszakra vonatkozó nyilvántartó lapok 
beszerzése. 

- A Tny. 96/B. §-a alapján az ügyfél kérelmére vagy a Tny. 96/C. §-a alapján hivatalból induló 
adategyeztetési eljárásban szükség szerint lefolytatandó eljárásban a nyilvántartás adatainak 
egyeztetése és a szolgálati, a biztosítási, a jogosultsági idő igazolása, kereseti és egyéb 
adatok utólagos helyszíni ellenőrzése. 

- Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle, környezettanulmány 
lefolytatása. 

- A TnyR. 92. § (3) bekezdésében meghatározott, elmaradt, visszamenőleges nyugdíjbiztosítási 
adatszolgáltatás dokumentumainak ellenőrzése. 

- A felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók 
esetében a nyilvántartási dokumentáció 2009. december 31-ig terjedő időszakig történő 
rendezéséhez szükséges ellenőrzés lefolytatása, intézkedések megtétele. 

- Mérséklés, elengedés, továbbá fizetési kedvezmény elbírálásához szükséges eljárás 
lefolytatása. 

- A Tny. 96/A. § szerinti társadalombiztosítási egyéni számlával összefüggő vizsgálat 
lefolytatása. 

- Korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázása céljából helyszíni vizsgálat. 
- Megtérítési – baleseti – ügyek vizsgálata. 
- A Tny. 96. § (8) bekezdése alapján kiállításra kerülő kivonattal összefüggő vizsgálat. 
- Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. 
- A tervezett ellenőrzések lefolytatása.  

 
III. 2. 4. 4. A Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály funkcionális feladatai tekintetében 
 

- A Főosztály munkaterveinek, beszámolóinak összeállítása, illetve elkészítése. 
- A főosztályvezető, illetve a nyugdíj szakterület osztályvezetőinek munkáját közvetlenül segítő 

titkári feladatok ellátása. 
- A kormánymegbízotti, és az ONYF utasítások, valamint belső szabályzatok nyilvántartási 

rendszerének kialakítása, nyilvántartása és figyelemmel kísérése, a központi ügykezelés, a 
minősített adatkezelés irányítása. 

- Postai küldemények (levelek, csomagok) átvétele, fax, főosztályt érintő e-mail közlemények 
kezelése, érkeztetése, iktatása, külső szervek és személyek részére címzett levelek, 
csomagok postai feladásának ellátása a nyugdíj szakterület részére, a Családtámogatási 
Osztály szakmai programba iktatásra nem kerülő ügyeinek iktatása. 

- A szakterület irattárának kezelése, iratselejtezések lebonyolítása. 
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- Az ONYF által készített szakmai feladatok ellátásához szükséges nyomtatvány igények 
felmérése és az ONYF felé történő továbbítása. 

- Ajánlott levelek nyilvántartásának vezetése. 
- A nyugdíj szakterület központi érkeztetés keretében – ONYF által – szkennelt, érkeztetett 

postai küldemények, a hivatali kapun érkezett küldemények helyi szintű elektronikus 
érkeztetése, feldolgozása.   

- A Tbj. 34. § szerinti szolgálati időre kötött megállapodással kapcsolatos folyószámla kezelése 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 

- A Tny. 87-88. §-ain és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 73. §-án alapuló megtérítési igényekkel kapcsolatos analitikus 
nyilvántartás vezetése és az egyéb kapcsolódó feladatok ellátása. 

- Felszámolással, végelszámolással, csődeljárással kapcsolatos ügyek intézése, a vonatkozó 
ONYF utasítások figyelembevételével. 

- A Tny. 84-85. § szerinti jogalap nélkül felvett ellátások megtérítésével kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

- A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) 
1. § (2a) bekezdése alapján a megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásainak 
megtérítésére, valamint a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésére kötelező jogerős 
határozatokon alapuló követelések nyilvántartásával, végrehajtásával és elszámolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, a RESZ által átadott határozatok alapján. 

- A Tny. 90. § szerinti késedelmi kamatok kirovásával és érvényesítésével kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

- A Tny. 91. § szerinti mulasztási bírságok, és a Ket. 61. § szerinti eljárási bírság 
folyószámlájával kapcsolatos feladatok ellátása. 

- Az ellátásokkal kapcsolatosan felmerült perköltségek megtérítése, kiutalás, valamint a 
perköltség követelések nyilvántartása, beszedése. 

- A NYUFIG által az ellátottak pénzbeli ellátásairól megküldött lista alapján értesítések küldése 
az adósok részére a megtérítendő baleseti ellátás összegének változásáról. 

- A folyószámlákat érintő egyenlegközlő levelek, igazolások elkészítése, egyeztetések 
elvégzése az ügyfelekkel.  

- Adatszolgáltatás a RESZ részére az átvett követelésekről, méltányossági kérelem 
elbírálásához. 

- A Nyugdíjbiztosítási Alap Ellátási szektorához tartozó követelésekkel kapcsolatos végrehajtási 
eljárás kezdeményezése a NAV felé, ONYF-NAV megállapodás alapján. 

- A Nyugdíjbiztosítási Alap Ellátási szektorához tartozó követelésekkel kapcsolatosan a 
NYUFIG írásbeli megkeresése ellátással kapcsolatosan, valamint letiltás kezdeményezése a 
NYUFIG felé, a NYUFIG által folyósított ellátásból. 

- A Nyugdíjbiztosítási Alap Ellátási szektorához tartozó követelések behajthatatlanság címén 
történő törlését megelőzően a NYUFIG írásbeli megkeresése, az adós vélelmezhető 1-5 éven 
belüli öregségi nyugdíjával kapcsolatosan. 

- Analitikus folyószámlák, nyilvántartások felülvizsgálata. 
- Az ellátási szakterület feladatkörébe tartozó utasítások, tájékoztatók előkészítése. 
- A Nyugdíjbiztosítási Alap jogszabályban meghatározott pénzügyi bevételeinek, és kiadásainak 

analitikus nyilvántartása, a napi banki anyagok könyvelése a MEGAORA rendszerben, a 
kiadások és bevételek teljesítés igazolása, érvényesítése, ellenjegyzése és utalványozásra 
való előkészítése, valamint az ellátási banki anyag elkészítése a számviteli nyilvántartásra 
alkalmas módon. 

- A Területi Ellátási számlához, valamint a családtámogatási ellátások számlájához kapcsolódó 
utalások bonyolítása, meghatározott bevételek befizetéséhez kapcsolódó anyagok letöltése a 
GIRO rendszerben. 

- A gazdasági műveletek kontírozása, főkönyvi könyvelése és az ellátási területhez kapcsolódó 
számviteli, analitikus nyilvántartási rend biztosítása, folyamatos egyeztetése és az eltérések 
rendezése. 

- A Magyar Államkincstár kimutatása alapján az ERA/ÁHTT kódok és a főkönyvi könyvelés 
adatainak egyeztetése, az eltérések rendezése, az egyeztetésről jelentés megküldése az 
ONYF részére, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral az ellátási számla tekintetében. 

- A Nyugdíjbiztosítási Alapot, Egészségbiztosítási Alapot, Központi Költségvetést illető 
követelések és a kötelezettségek nyilvántartása, értékelése (a hatályos számviteli törvény 
alapján), leltározása havonta és negyedévente értékvesztés elszámolása. 
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- A méltányosságból elengedett követelésekről havonta adatszolgáltatás az ONYF részére.  
- Az Egészségbiztosítási Alap javára beszedett bevételekről és az Egészségbiztosítási Alap 

terhére teljesített kiadásokról havonta adatszolgáltatás, valamint a nettó bevétel átutalása 
havonta a Nyugdíjbiztosítási Alap meghatározott számlájára. 

- A nem Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő nem működési célú költségekről és tárgyévi megtérült 
ellátásokról adatszolgáltatás a NYUFIG részére, valamint a nettó bevétel átutalása a NYUFIG 
meghatározott számlájára. 

- A visszalépő magánnyugdíj-pénztári tagokról nyilvántartás vezetése, az ezzel kapcsolatos 
pénzügyi teendők ellátása. 

- A Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő postaköltségek elszámolása, nyilvántartása, a postai 
küldemények bérmentesítését végző gép előleggel történő feltöltésének, pénzügyi 
bonyolítása. A bérmentesítő gép karbantartásával, javításával, a szükséges kellékanyagok 
beszerzésével, illetve az egyéb a bérmentesítő géppel kapcsolatban felmerülő kiadások 
pénzügyi feladatainak bonyolítása. 

- Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése a cégbíróságnál. 
- Szigorú számadású kötelezettség alá tartozó nyomtatványok, bizonylatok nyilvántartása. 
- A kormányhivatal hatályos szabályzataiban a Főosztály részére előírt pénzügyi, gazdasági 

tárgyú feladatok bonyolítása. 
- A Ctv. 106. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó követelésekkel kapcsolatos hitelezői 

igények benyújtása. 
- A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 20. §-a szerinti jogalap nélkül felvett 
ellátások pénzügyi feladatainak ellátása a Főosztály hatáskörében maradó ügyek esetében.  
A 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatok 
ellátásához kapcsolódó, NRSZH-ONYF megállapodásban leírt feladatok végrehajtása.  

- Az osztály további feladata a Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő ügyfelekkel való kapcsolattartás 
nyomtatott dokumentumainak előállításához szükséges tonerek, festékanyagok 
beszerzésének, a nyomtatók karbantartásának bonyolítása, pénzügyi rendezése.  

- Az osztály iratkezelési tevékenységének ellátása a jogszabályokban, a kormányhivatal által 
kiadott szabályzatokban előírtak szerint. A szakmai főhatóságok által, a szakmai programok 
részeként működtetett érkeztető, iratnyilvántartó rendszerek kezelése. 

 
III. 2. 4. 5. A Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály egyéb feladatai tekintetében 
 

- Az osztály tevékenységével összefüggésben a kormányhivatal és a szakmai felettes szervek 
által kért munka- és ellenőrzési tervek, jelentések, beszámolók, statisztikák elkészítése. 

- A Főosztály feladatterveinek előkészítése (elkészíttetése), a határidők és teljesítések 
figyelemmel kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek, 
rendezvények szervezése, a döntések nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, 
ellenőrzése. 

- Az ONYF-hez címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, tájékoztatók összeállítása. 
- A nyugdíjigazgatási statisztikai adatszolgáltatással és az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 

Program (OSAP) Főosztályt érintő jelentéseivel kapcsolatos feladatok ellátása, statisztikai 
adatok gyűjtése, jelentések elkészítése. 

- A nyugdíj szakterület működéséhez, a vezetői munka segítéséhez szükséges belső idősorok 
vezetése, elemzése, folyamatos értékelése. 

 
III. 2. 5. A Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály feladatai 
 
III. 2. 5. 1. A Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály kodifikációs feladatai 

tekintetében 
 

- A szakmai felettes szerv, a kormányhivatal által megküldött jogszabály-, szabályzat-, 
utasítástervezetek, egyéb előterjesztések véleményezése. 
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III. 2. 5. 2. A Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály egyes közhatalmi, hatósági 
feladatai tekintetében 

 
A Tny, a TnyR, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III.30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 73/2015. (III.30.) Korm. rendelet), a Tbj. és TbjR. által meghatározott I. 
fokú hatáskör alapján: 

- Az osztály feladata a jogszabályokban meghatározott nyugellátások, nyugdíjszerű ellátások 
megállapítására irányuló igények elbírálása, továbbá az ezzel összefüggő egyéb feladatok – 
különösen az ellátások folyósítása érdekében szükséges intézkedések, az időszakos orvosi 
felülvizsgálattal kapcsolatos teendők – ellátása, ennek érdekében a jogalkalmazáshoz 
szükséges szakmai felkészültség biztosítása, kapcsolattartás a Főosztály, az ONYF, a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: NYUFIG) illetékes szakegységeivel, illetve a 
feladatellátással érintett más igazgatási szervekkel. 

- A Tny.-ben szabályozott saját jogú és hozzátartozói ellátások, továbbá az Ebtv.-ben 
szabályozott baleseti járadék igények elbírálása, döntéshozatal. 

- A külön jogszabályon alapuló korhatár előtti ellátás és a nyugdíjszerű rendszeres 
pénzellátások iránti igények (átmeneti bányászjáradék, balettművészeti életjáradék, 
rokkantsági járadék) elbírálása, döntéshozatal. 

- A Tny. 22/A. §-a szerinti nyugdíjnövelés iránti igények elbírálása, döntéshozatal. 
- A Tny. 96/B.-96/E. §-ai szerinti adategyeztetés hatósági eljárás keretében történő 

végrehajtása, döntéshozatal. 
- Az osztályra érkező iktatott igényekben az elbíráláshoz szükséges adatok, igazolások, 

szakhatósági állásfoglalások beszerzése. 
- Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt 

megállapítása, ha a nyugdíjas a korhatár előtti ellátás részesülésének az időtartama alatt 
legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. 

- A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény szerinti ellátás folyósításának a 
megszüntetéséről szóló döntéshozatal. 

- Tanú meghallgatási eljárás, jövedelmi adatok vizsgálatának, jövedelmi adatok beszerzésének, 
korkedvezményes idő vizsgálatának és más jogosultsági kérdést eldöntő ellenőrzés 
kezdeményezése, a vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal. 

- Korkedvezményes szolgálati idő vonatkozásában az azonosítási eljárás lefolytatása, döntés a 
beszámíthatóság tekintetében, szükség esetén az ONYF-től állásfoglalás kérésének 
kezdeményezése. 

- Az igények NYUGDMEG-ben, KELEN rendszerben történő kezelése. 
- Az ellátatlanság csökkentése érdekében a jogosultság megállapítása esetén folyamatos 

előleg iránti intézkedés megtétele. 
- Az igények elbírálását követően a jogszabályoknak megfelelően szükség esetén – hivatalból 

vagy kérelemre – a határozatok felülvizsgálata (módosítás, visszavonás, megszüntetés). 
- A fellebbezések értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján a döntés saját 

hatáskörben történő felülvizsgálata, módosítása, visszavonása, amennyiben a fellebbezés 
saját hatáskörben nem teljesíthető, a fellebbezések – a szakmai álláspont közlésével – 
továbbítása. 

- Nyugdíj ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a döntések elkészítése. 
- A határidőben tartott ügyek ellenőrzése, a hiányzó adatok sürgetése. 
- Az érkezett levelek, beadványok, megkeresések esetén a szükséges intézkedések megtétele. 
- Tájékoztatás nyújtása és együttműködés a Főosztály szervezeti egységeivel, más szervekkel, 

valamint az igény elbírálásához szükséges adatok beszerzése érdekében az egyéb 
intézményekkel, szervezetekkel. 

- Az osztály feladatát érintő közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. 
- Teljesítménylapok naprakész vezetése. 
- Írásos és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás nyújtása. 
- Belföldi jogsegélyhez szükséges adatszolgáltatás teljesítése. 
- Lezárt ügyekben a Hé2 rendszerüzenetek kezelése, lecsapása, a beérkezett adat értékelése, 

a vizsgálat eredménye alapján döntéshozatal. 
- Hatósági bizonyítvány kiadása. 
- A megküldött jogszabály-, utasítástervezetek véleményezése, és a szakterület véleményének 

megfogalmazása. 
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- A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre felvilágosítás adása, igénybejelentések felvétele, 
jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések intézése a megye illetékességi területére vonatkozóan. 

- Folyamatos, szakszerű ügyfélszolgálat biztosítása, ide értve a telefonon érdeklődő ügyfelek 
tájékoztatását is, írásos és telefonos megkeresések esetén nyugdíjszakmai tájékoztatás 
nyújtása. 

- Ügyfelek saját adataikra vonatkozó, adatvédelemmel összefüggő tájékoztatáskérési, 
betekintés- és helyesbítéskérési jogai gyakorlásának, továbbá az információszabadságra 
vonatkozó jogai gyakorlásának elősegítése. 

- Az előzmény nélküli, vagy már lezárt, irattárba helyezett ügyekben érkezett érdeklődő levelek 
megválaszolása.  

- Az esedékes orvosi vizsgálatot követő állapotváltozásos ügyekben intézkedés a leszállító, a 
felemelő és a megszüntető határozatok meghozataláról. 

- A NYUGDMEG rendszerben készült döntések nyomtatása, kísérőjegyzékek összeállítása, a 
NYUGDMEG és a Lotus Notes rendszerben készült döntések továbbítása a NYUFIG-hoz. 

- Esedékes felülvizsgálattal érintett ügyekben keletkezett bírói ítéletek foganatosításához a 
döntések elkészítése, a szükséges intézkedések elvégzése, az ítéletek továbbítása a NYUFIG 
részére. 

- Az ONYF-hez címzett felterjesztések, ügyirat-felküldések összeállítása. 
- A Call Center kezelése, a Call Centeren keresztül történő időpontfoglalás. 
- Minden olyan egyéb feladat elvégzése, melyet jogszabály, utasítás, szabályzat, felettes szerv, 

vagy a főosztályvezető rendel el. 
 
III. 2. 5. 3. A Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály funkcionális feladatai 

tekintetében 
 

- Az osztály iratkezelési tevékenységének ellátása a jogszabályokban, a kormányhivatal által 
kiadott szabályzatokban előírtak szerint. A szakmai főhatóságok által, a szakmai programok 
részeként működtetett érkeztető, iratnyilvántartó rendszerek kezelése. 

- A naponta érkező adatközlések értékelése, számítógépben történő rögzítése, a hiányzó 
adatok folyamatos bekérése, a tértivevények kezelése, a Lotus Notes rendszerben történő 
iktatás és kezelés. 

- Az irattározás előkészítése. 
- A beérkező igények és beadványok iktatása az ügyviteli rendszerekben. 
- KELEN dosszié nyitása az iktatást követően. 
- Az igényelbírálás előkészítése, fénymásolási feladatok ellátása. 
- Nyugdíjirattár kezelése. 
- Iratok, megkeresések illetékes szervezeti egységek részére történő átadása. 
- Selejtezési feladatok ellátása.  
- Az EETÜR rendszerben a dokumentumok közvetlen szkennelése. 

 
III. 2. 5. 4. A Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály egyéb feladatai tekintetében 
 

- Az osztály tevékenységével összefüggésben a kormányhivatal és a szakmai felettes szervek 
által kért munka- és ellenőrzési tervek, jelentések, beszámolók, statisztikák készítése. 
 

III. 2. 6. A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály feladatai 
III. 2. 6. 1. A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 
 

- A szakmai felettes szerv, a kormányhivatal által megküldött jogszabály-, szabályzat-, 
utasítástervezetek, egyéb előterjesztések véleményezése. 
 

III. 2. 6. 2. A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai 
tekintetében 

 
Az Mmtv., a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI 
rendelet (a továbbiakban: 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet), a 141/2000. (VIII.09.) Korm. rendelet, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), 
az Ebtv., a Tny. által meghatározott I. fokú hatáskör alapján: 

- Fogadja az ügyfeleket. 
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- Fogadja feladatai ellátása során a megkereséseket, elvégzi a hozzákapcsolódó szakértői 
vizsgálatokat, elkészíti az ügy típusának megfelelő (szak)véleményt. 

- Betartja a szakértői tevékenység szakmai, etikai szabályait, ügyel az egészségügyi adatok 
kezelésére vonatkozó adatvédelmi előírások betartására. 

- Nyilvántartást vezet, a vizsgálatokat informatikai rendszerben, az osztály orvosszakértői tagja 
az általa végzett vizsgálatokat orvosi naplóban rögzíti. 

- Szakvéleményt ad ki a közlekedőképesség vizsgálatáról.  
- A megváltozott munkaképességű személyek ellátás iránti igényeinek elbírálása, 

döntéshozatal. 
- Az ágazati ügyvitelei és iktatási rendszerben történő iktatás és kezelés, az RSZR, valamint a 

Poszeidon rendszerek kezelése. 
- Bizonyítási eljárás lefolytatása, kereseti, biztosítási időre vonatkozó adatok beszerzése, 

felülvizsgálatok elvégeztetése, a bizonyítási eljárás eredménye alapján döntéshozatal. 
- Külföldi biztosítási idő esetén igény érvényesítés kezdeményezése a külföldi partner 

intézménynél a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalon (a továbbiakban: NRSZH) 
keresztül. 

- Más hatósági közigazgatási eljárásban szakhatóságként közreműködés esetén befogadja a 
kérelmeket, intézkedik a szakhatósági állásfoglalás elkészítése felől, majd továbbítja azt a 
megkereső hatóságnak. 

- Erre irányuló kérelem esetén hatósági bizonyítványt állít ki. 
- Az igények elbírálását követően a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a határozatok 

felülvizsgálata (módosítás, visszavonás, szüneteltetés, megszüntetés). 
- Időszakos felülvizsgálati eljárások lefolytatása, a vizsgálat eredményétől függő intézkedések 

megtétele, a NYUFIG értesítése határozattal. 
- Megváltozott munkaképességű személyek ellátási ügyeiben keletkezett bírói ítéletek 

foganatosításához a döntések előkészítése. 
- Fellebbezés értékelése, teljesíthetőségének vizsgálata, ennek alapján döntés módosítása, 

visszavonása, ha pedig a fellebbezés saját hatáskörben nem teljesíthető – a szakmai 
álláspont közlésével – a fellebbezés továbbítása, valamint a másodfokú döntés kézbesítése. 

- Más hatósági közigazgatási eljárásban érkezett megkeresések kezelése, szakhatósági 
állásfoglalás kérése, annak továbbítása a megkereső hatóság felé. 

- Közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása, minősítése. 
- Jogalap nélkül felvett ellátások visszafizetésére irányuló eljárás lefolytatása.  
- Méltányossági kérelmek elbírálására vonatkozó feladatok ellátása.  

 
III. 2. 6. 3. A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály funkcionális feladatai tekintetében 
 

- Az osztály iratkezelési tevékenységének ellátása a jogszabályokban, a kormányhivatal által 
kiadott szabályzatokban előírtak szerint. A szakmai főhatóságok által, a szakmai programok 
részeként működtetett érkeztető, iratnyilvántartó rendszerek kezelése. 

 
III. 2. 6. 4. A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály egyéb feladatai tekintetében 
 

- Az osztály tevékenységével összefüggésben a kormányhivatal és a szakmai felettes szervek 
által kért munka- és ellenőrzési tervek, jelentések, beszámolók, statisztikák készítése. 

 
IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 
 
IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok  
 
a) A hatósági ügyintézők a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti munkamegosztásuk 

alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) Ket. rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő, 
kivéve, ha jogszabály eltérő eljárási szabályokat állapít meg. Az ügyintézési határidő 21 nap, 
melynél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet 
állapíthat meg. A határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az ágazati jogszabályokban 
foglaltakat kell alkalmazni. 

b) Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú eljárás 
fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, valamint azon 
végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja.  
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A kérelem valamint a fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, 
valamint az eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a kormányhivatal hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkezik-e.  

c) A hatósági ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát állapítja 
meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.  

d) Ha az eljárás a kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági ügyintéző – 
amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesítési kötelezettsége fennáll – 
értesíti az ügyfelet/ügyfeleket. 

e) A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben 
van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 

f) A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-ában 
meghatározott feltételek fennállása esetén. 

g) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában meghatározott 
feltételek bekövetkezése esetén.  

h) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában meghatározott 
feltételek fennállása esetén.    

i) A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 
képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

j) A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 
kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

k) A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 
rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 
lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 
tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen 
készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 39. 
§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

l) A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak szerint 
vehet igénybe. 

m) A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 
kiszabását tartalmazó döntést. 

n) Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak 
betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok zártan 
történő kezelését. 

o) A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 
p) A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során 

felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 
meghatározottakat kell tartalmaznia. 

q) A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 
közzétételéről. 

r) A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén gondoskodik 
annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről kialakított álláspont 
előkészítéséről. 

s) Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb időn 
belül kell előkészíteni.  

t) A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 
u) A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 
 
IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  
 
IV. 2. 1. Családtámogatási Osztály 
 
a) Családtámogatási és fogyatékossági támogatással és vakok személyi járadékával kapcsolatos 

iktatási feladatok a kormánymegbízotti utasítás alapján: 
- A beérkező iratokra előre nyomtatott öntapadó vonalkód ragasztása, beolvasás. 
- A beérkező ügyirat alapján előzményezés. 
- Az iktatórendszerben már szereplő személynél a megfelelő ügyhöz történő iktatás, illetve új 

személy okmányból történő rögzítése és az ügy iktatása. 
 
 



19 
 

b) Szkennelés: 
- A beérkezett iratok elektronikus iratokká történő alakítása, az iktatott és a szkennelt állományok 

összerendelése a vonalkód alapján. 
- Az iktatott, szkennelt dokumentumok betűcsoport szerinti ügyintéző részére történő átadása. 
- Iktatott, szkennelt dokumentumok rendszerezett, kötegelt irattárba helyezése. 

 
c) Családtámogatási, fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka iránti kérelmek 

feldolgozása: 
- A kérelmek feldolgozása a TÉBA családtámogatási modulban Cst. alapján. 
- A bejövő dokumentum típusú feladat szkennelt iratainak tipizálása, a tipizált dokumentumhoz 

tartozó adatrögzítés. 
- A tipizált dokumentumok ügyhöz kapcsolása. 
- Hiánypótlás: a kérelem elbírálásához szükséges hiányzó dokumentumok, nyilatkozatok, 

okmányok bekérése. 
- A kérelem adatainak rögzítése az ügy részletek felületen. 
- Az ügyben szereplő személyek validálása a Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya 1., a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és az Oktatási Hivatal 
rendszerében. 

- Fogyatékossági támogatás iránti kérelmeknél az orvosi beutaló és a csatolt orvosi 
dokumentációk továbbítása a RESZ-hez a Fot. alapján. 

- A kérelem általános elbírálása a szabálybázis alapján. 
- Megállapított ellátás ellenőrzése, utalásmód beállítása. 
- A szabálybázis által hozott jogosultság esetén megállapító határozat meghozatala a Cst. és 

Ket. alapján. 
- A szabálybázis által hozott elutasítás esetén elutasító határozat meghozatala. 
- A TÉBA családtámogatási modul által előírt ellátások utalása. 
- Az utalás előtti informatikai rendszerrel előállított ún. egyeztetési listák szúrópróba szerű 

ellenőrzése. 
- A számfejtett ellátások utalása. 
- Folyósított ellátásokkal kapcsolatos ún. Előrejelzési listákkal kapcsolatos intézkedések 

végrehajtása. 
 
d) Jogorvoslat érdemi határozat esetén: 

- A beiktatott, szkennelt határidőn belüli fellebbezés felterjesztése a TÉBA családtámogatási 
modulon keresztül. 

- Hiánypótlás, elutasítás: hiányosan benyújtott, illetve elkésett, nem a jogosulttól származó 
fellebbezés esetén. 

- Az ONYF-től a TÉBA rendszeren keresztül elektronikusan visszaérkezett, saját jogú nevelési 
ellátás iránti kérelmek, fogyatékossági támogatás esetében papír alapú döntés postázása. 

 
e) Nagycsaládos Kedvezmény:  

- Adatrögzítés, igényelbírálás a KHEM rendelet alapján. 
- Hiánypótlás: az igény elbírálásához szükséges hiányzó dokumentumok, nyilatkozatok, 

okmányok bekérése. 
- Megállapodás alapján a megítélt támogatás továbbítása a szolgáltatónak. 
- A megítélt támogatások éves felülvizsgálata. 
- Fellebbezések alapján a határozat módosítása, ONYF részére történő felterjesztése. 
- Az elbírált és feldolgozott igények dokumentumainak kézi irattárba helyezése. 

 
f) Adatszolgáltatások: 

- Hatósági bizonyítvány kiállítása. 
- Belföldi jogsegély. 

 
g) Jogalap nélkül felvett ellátások:  

- Határozatok kiadása, kintlévőség végrehajtása. 
- Visszafizetésre kötelező határozat kiadása. 
- A jogerős visszafizetésre kötelező határozatokban szereplő követelések nyilvántartásba vétele. 
- Jogerős határozat esetén a végrehajtási eljárás lefolytatása: az ügyfél felszólítása, a 

munkáltató, valamint az adóhatóság megkeresése. 
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- A követelések összegét érintő változások nyilvántartásba történő bevezetése, megtérülések 
figyelése. 

- Részletfizetési kérelem elbírálása, engedélyezése. 
- Az önkormányzatoktól, NAV-tól tájékoztatás kérés a végrehajtásról és az általuk 

behajthatatlannak minősített követelések külön nyilvántartásba vétele. 
- Méltányossági kérelmek felterjesztése az ONYF-hez. 
- Különféle adatszolgáltatások, határidős jelentések. 
- Megtérülés esetén az iratanyag irattározása. 

 
h) Adó és járulékbevallás javítása:  

- Adatok legyűjtése a TÉBA Családtámogatási modulból, havi adó- és járulékbevallás javítása a 
számfejtési adatokkal egyezően. 

- A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében kiadásra kerülő hatósági 
bizonyítványokról adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 

 
IV. 2. 2. Egészségbiztosítási Osztály 1.  
 
a) Táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási 

díj iránti kérelmek elbírálása a Tbj., TbjR., Ebtv., a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: EbtvR.), Ket. alapján: 
- Az elektronikusan kiállított kérelmek érkeztetése és az ügyintéző kijelölése. 
- Az igényjogosultság, a kötelező mellékletek meglétének vizsgálata. 
- Szükség esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása. 
- A tényállás tisztázása, a baleset üzemiségének elbírálása, foglalkozási betegség fennállásának 

megállapítása.  
- A kérelem ITP2000 szakmai programban való feldolgozása. 
- Szükség esetén előleg megállapítása. 
- Érdemi döntéshozatal az ellátás megállapításáról, vagy a kérelem elutasításáról.  
- Az ellátás revideálása után az utalás előkészítése. 

 
b) Utazási költségtérítés iránti kérelmek elbírálása az Ebtv., EbtvR., Ket. alapján: 

- A kötelezően előírt nyomtatványon előterjesztett igények érkeztetése, ügyintéző kijelölése. 
- A jogosultság elbírálása során felmerülő hiányosságok pótoltatása. 
- Szükség esetén a területi ellátási kötelezettségen kívül beutalás orvos-szakmai 

véleményeztetés érdekében. 
- A kérelem ITP2000 szakmai programban való feldolgozása. 
- Érdemi döntéshozatal az utazási költségtérítés megállapításáról, vagy a kérelem elutasításáról.  
- Az ellátás revideálása után az utalás előkészítése. 

 
c) Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások iránti kérelmek elbírálása a Tbj., TbjR., Ebtv., 

EbtvR., Ket. alapján: 
- Az OEP által rendszeresített nyomtatványon beérkezett kérelem iktatása, ügyintéző kijelölése. 
- A kérelem kötelező mellékleteinek vizsgálata. 
- Szükség esetén orvosi vélemény bekérése. 
- Érdemi döntés elkészítése főosztályvezetői kiadmányozásra. 
- Az ellátás számfejtésre és utalásra történő előkészítése. 
 

d) Méltányosságból engedélyezhető egyszeri egészségbiztosítási segély iránti kérelmek elbírálása az 
Ebtv., EbtvR., Ket. alapján: 
- A beérkezett kérelem iktatása, az ügyintéző kijelölése. 
- A kérelem vizsgálata, kötelező mellékletek ellenőrzése, szükség esetén hiánypótlási eljárás 

lefolytatása. 
- Érdemi döntés elkészítése, a kérelem engedélyezése, vagy elutasítása. 
- A segély utalásra történő előkészítése.  

 
e) Jogalap nélkül igénybe vett pénzbeli ellátás baleseti táppénz vagy utazási költséghez nyújtott 

támogatás visszafizettetése az Ebtv., EbtvR., Ket. alapján: 
- Az ellátás jogalapjának vizsgálata, a felelősség, a felróhatóság, a közrehatás arányának 

megállapítása, bizonyítási eljárás lefolytatása.  
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- A döntéstervezet elkészítése, kiadmányozása.  
- A döntés közlése az ügyfelekkel.  
- Jogorvoslati kérelem esetén felterjesztés a másodfokú hatósághoz. 
- Jogerőre emelkedés után intézkedés a határozat végrehajtására. 
 

f) Társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása a Tbj., 
TbjR., Ebtv., EbtvR., a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás 
szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: 1998. évi XXXIX. 
törvény) 9. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ket. alapján: 
- Kérelemre induló kifizetőhely létesítésnél a kérelemre tájékoztató levél készítése. 
- Hivatalból induló eljárásnál a bizonyítási eljárás lefolytatása. 
- A 100 fő alatti foglalkoztatónál a kifizetőhely létesítési kérelem alapján megállapodás kötése. 
- A foglalkoztató státuszának a FOGLINFO-program való módosítása. 

 
g) Társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál társadalombiztosítási 

feladatok ellátásának felügyeleti ellenőrzése a Tbj., TbjR., Ebtv., EbtvR., 1998. évi XXXIX. törvény 
9. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ket. alapján: 
- Az éves ellenőrzési terv szerint átfogó, téma-, cél- ellenőrzések megtartása. 
- A kifizetőhely megszűnése esetén záró ellenőrzés tartása. 
- Belföldi jogsegély keretében felkérésre ellenőrzés tartása. 
- Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felügyeleti intézkedés keretében történő pótoltatása. 

 
h) Társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztatók által hozott első fokú hatósági 

döntések elleni fellebbezés elbírálása Ebtv., EbtvR., Tbj., TbjR. alapján: 
- A felterjesztett iratanyag alapján másodfokú eljárás lefolytatása. 
- Hiányzó adatok esetén pótlás, vagy tényállás tisztázás. 
- Érdemi döntés hozatala, kézbesítése, jogerősítése. 
- Bírósági felülvizsgálati kérelem esetén a kérelem továbbítása a feladatot ellátó szervezet felé. 
 

i) Könyvvezetési, adatszolgáltatási és beszámolási tevékenységek: 
- A kincstári bankanyag feldolgozása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet), OEP Számlarend, E. Alap/REP Számviteli Politika alapján. 

- A bankanyag könyvelése az Sztv., a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, OEP Számlarend, E. Alap 
Számviteli Politika alapján.  

- Havi-, negyedéves, éves zárás E. Alap Számviteli Politika, OEP Számlarend alapján.  
- Havi-, negyedéves- és egyéb adatszolgáltatás megküldése az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), a 4/2013.       
(I. 11.) Korm. rendelet, OEP Számlarend, E. Alap Számviteli Politika alapján. 

- Kincstári és könyvviteli adatok egyeztetése az Ávr. alapján. 
- Adóbevallás, a személyi jövedelemadóról szól 1995. évi CXVII. törvény, az Art., Tbj., OEP 

Számlarend alapján. 
- Behajthatatlan tartozás törlése OEP számlarend, valamint az Ávr. alapján 
- Elévült tartozás törlése OEP számlarend, az Ávr. alapján, 
- Hitelezői igény bejelentése a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 

törvény, valamint a Ctv. alapján. 
 
j) Bevételek és kiadások pénzügyi feladatai: 

- Megállapodás alapján járulékot fizetők, jogalap nélküli kifizetések visszatérülése, egyéb adósok 
befizetései, visszaérkezett ellátások és függő befizetések költségvetési jogcímeken befolyt 
bevételek pénzügyi kezelése Tbj., TbjR., a Szoctv. alapján.  

- Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai és egyes természetbeni ellátások utalása költségvetési 
jogcímenként az Ebtv. , Tbj., TbjR. alapján. 

- Az Egészségbiztosítás Alap terhére elszámolt külföldi gyógykezelés, egyszeri segély pénzügyi 
kezelése költségvetési jogcímenként az Ebtv., Tbj., TbjR. alapján. 

- Az utazási költségtérítés utalvány teljesítése – a Volánnal kötött szerződés alapján – az utazási 
költségtérítés utalvány kifizetési rendjéről szóló OEP utasítás szerint, 

- Külföldi sürgősségi gyógykezelés pénzügyi teljesítése az Ebtv., Tbj., TbjR. szerint. 
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k) Méltányossági, fizetési könnyítési, elengedési kérelmek döntésre történő előkészítése: 
- A beérkezett kérelem alapján a méltányolható körülmények vizsgálata. 
- Szükség esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása. 
- Érdemi döntés elkészítése főosztályvezetői kiadmányozásra. 
- A döntés kézbesítése, jogerősítése. 

 
l) Táppénz-hozzájárulási kötelezettség megállapítása: 

- A kiutalt ellátások alapján a foglalkoztatót terhelő táppénz 1/3-ad összegének megállapítása. 
- A fizetési meghagyás elkészítése, kézbesítése. 
- Végrehajtási intézkedés kezdeményezése érdekében a döntés kézbesítése a NAV-hoz. 

 
IV. 2. 3. Egészségbiztosítási Osztály 2.  
 
a) Üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedés, harmadik személy károkozása esetén az 

egészségbiztosítási ellátások megtérítési eljárásának lefolytatása:  
- Az eljárás hivatalból történő indítás a beérkezett dokumentumok alapján. 
- A bizonyítási eljárás lefolytatása, a tényállás megállapítása. 
- A felelősség megállapításakor döntés hozatala, fizetési meghagyás kiadása. 
- A döntés kézbesítése, jogerősítése, a végrehajtási intézkedés megtétele. 

 
b) Közgyógyellátási igazolványok kiállítása a Szoctv., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet), valamint a Ket. 
alapján: 
- A beérkezett hatósági döntések alapján a közgyógyellátási nyilvántartásba bevezetett adatok 

szerint a kártya kiállítása. 
- A kártya kézbesítése. 
- Elveszett, megsemmisült kártyák ügyfél kérelmére történő pótlása. 

 
c) A közgyógyellátási jogosultságról nyilvántartás vezetése: 

- A kiadott igazolványokról nyilvántartást vezetése. 
- Értesítés küldése a közgyógyellátási jogosultságot megállapító hatóságnak.  
- Az elhunyt közgyógyellátásban részesült személy jogosultságának törlése a nyilvántartásból. 

 
d) Közgyógyellátási hatósági döntésekhez szakkérdésben való állásfoglalás a Szoctv., a 63/2006. (III. 

27.) Korm. rendelet, a Ket., valamint az SZMSZ alapján: 
- A közgyógyellátási jogosultság megállapítására jogosult hatóság megkeresésére a felmerülő 

havi gyógyszer és gyógyászati segédeszköz összegének megállapítása érdekében. 
 
e) TAJ-ra való jogosultság elbírálása, a TAJ-t valamint az egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultságot igazoló okmányok kiadása, TAJ hatósági igazolvány pótlása az Ebtv., az EbtvR., a 
személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XX. tv.), a Ket., valamint OEP-szabályzat 
alapján: 
- A TAJ- rendszerbe beérkezett adatok alapján az újszülöttek részére TAJ Kártya készítése, 

kézbesítése. 
- Kérelemre a TAJ hatósági igazolvánnyal nem rendelkező, de arra jogosult személyek részére 

TAJ Kártya kiadása. 
- Elvesztett, megsemmisült igazolványok pótlása. 
- Eljárási díj költségmentességi kérelmek elbírálása. 
- TAJ adattisztítási feladatok elvégzése. 
 

f) Egészségbiztosítási jogviszonyrendezés, okirati bizonyítási eljárás lefolytatása az Ebtv., az EbtvR., 
az 1996. évi XX. törvény, a Ket., valamint OEP-szabályzat alapján: 
- Okirati bizonyítási eljárás lefolytatása. 
- A pénzbeli ellátások megállapításához adatok szolgáltatása, biztosítási jogviszony vizsgálata. 
- Biztosítási jogviszony igazolások kiadása. 
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g) Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU Kártya) kiadása országos illetékességgel, az Európai 
Tanács 1408/71/EGK rendelete, az Európai Tanács 574/72/EGK rendelete, az Európai Parlament 
és Tanács 883/2004/EK rendelete, az Európai Parlament és Tanács 987/2009./EK rendelete, az 
Ebtv., az EbtvR, a Ket., az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, valamint OEP-szabályzat 
alapján: 
- A beadott kérelmek alapján a jogosultság vizsgálata, az EFORM rendszerben a kártya 

előállítása. 
- A személyesen megjelenő ügyfelek részére az ügyfélszolgálaton az EU Kártya elkészítése. 
- Az elveszett, megsemmisült kártyák pótlása. 
- Eljárási díj költségmentességi kérelmek elbírálása. 
- A jogosultság megszűnését követően az EU Kártyák érvényességének megszüntetése az 

EFORM rendszerben. 
 
h) Európai Uniós rendeletek szerinti egészségbiztosítási formanyomtatványokkal kapcsolatos 

eljárások az Európai Tanács 1408/71/EGK rendelete, az Európai Tanács 574/72/EGK rendelete, 
az Európai Parlament és Tanács 883/2004/EK rendelete, az Európai Parlament és Tanács 
987/2009/EK rendelete, a Ket., valamint OEP-szabályzat alapján az EFORM rendszeren keresztül: 
- az E106/S1, az E108, az E109, a E112, az E115, az E117, az E118, az E120, az E121/S1 és 

az E126 jelű nyomtatványok, a JMZ1 jelű biztosítási igazolványok, az E001 jelű nyomtatványok, 
az ideiglenes kártyahelyettesítő nyomtatvány kiállítása.   

- Az egészségbiztosítási osztály a külföldi egészségbiztosítási szervek által kiállított hasonló 
számú nyomtatványokat magyar nyelvre lefordítja és adatbázisában rögzíti. 

- Magyarországi önálló vállalkozók részére az alkalmazandó jog megállapítását tartalmazó 
A1/E101 nyomtatvánnyal igazolás kiadása külföldön történő munkavállalással, párhuzamos 
tevékenységgel összefüggésben (Eform program).  

- Magyarországon biztosított munkavállalók foglalkoztatói részére az alkalmazandó jog 
megállapítását tartalmazó A1/E101 nyomtatvánnyal igazolás kiadása külföldre történő 
kiküldetéssel összefüggésben (Eform program).  

- Magyarországon biztosított munkavállalók részére az alkalmazandó jog megállapítását 
tartalmazó A1/E101 nyomtatvánnyal igazolás kiadása külföldön történő párhuzamos 
tevékenyéggel összefüggésben (Eform program). 

- Alkalmazandó jog meghatározása Magyarországon lakóhellyel rendelkező EGT tagállamban, 
Svájcban biztosított személyek esetében. 

- Biztosítási, foglalkoztatási vagy helyben lakási időszakok összeszámításáról szóló igazolás 
kiállítása, illetve fogadása és nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban töltött biztosítási 
idők figyelembe vételéhez E104 nyomtatvánnyal a közösségi jog alkalmazásával 
összefüggésben (Eform program). 

- Külföldi biztosítási jogviszony alapján az illetékes teherviselő által küldött értesítést követően a 
magyarországi természetbeni ellátásokra vonatkozó jogosultságok bejegyzése, törlése a 
biztosított és eltartott családtagja esetében az E106/S1, az E109, az E121 nyomtatványok 
alapján, illetőleg az E06/S1, az E109, az E121 nyomtatvánnyal igazolás kiállítása a külföldi 
személy részére a magyarországi jogviszonyáról. (Eform program). A külföldi biztosító által 
megküldött E126 nyomtatvány alapján a szükséges eljárás lefolytatása. 

- Külföldön igénybe vett egészségbiztosítási szolgáltatások költségei visszatérítésével 
kapcsolatos eljárás lefolytatása az E126 nyomtatvány alkalmazásával, az érintett magyar illetve 
külföldi hatóságok megkeresése a költség visszatérítés összegének megállapítására, továbbá a 
kiutalással kapcsolatos intézkedések megtétele (Eform program). 

- Az uniós koordinációs rendeletekhez kapcsolódó, valamint a rendeleteken alapuló alkalmazási 
szabályzatban foglalt egyéb egészségbiztosítási feladatok ellátása, az E001-es, az E107-es 
nyomtatványon érkező megkeresések teljesítése (Eform program). 

- Külföldi munkavállalás esetén, Magyarországon történt keresőképtelenség igazolása esetén az 
E115, az E118 nyomtatványok kiállítása (Eform program). 

 
i) A keresőképtelenséggel összefüggő és más orvos szakmai feladatok: 

- A keresőképtelenséggel összefüggő adatok nyilvántartása, elemzése, a Keresőképtelenségi 
Monitor Rendszer működtetése, jelentés készítése. 

- A háziorvosok munkájának segítése a keresőképtelen személyek állományba vételével és a 
heti táppénzes jelentésekkel kapcsolatban.  

- A keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, elbírálása, heti szolgáltatói jelentések 
beérkezésének nyomon követése, adatelemzés, hibák javítása. 
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- Munkáltatói megkeresésre történő keresőképesség, illetve keresőképtelenség ellenőrzése, 
állásfoglalás kiadása. 

- Keresőképtelenségi panaszok vizsgálata. 
- A keresőképtelenséget ellenőrző felülvizsgáló főorvosok munkájának koordinálása. 
- A baleseti megtérítési tevékenységhez kapcsolódó orvos szakmai feladatok ellátása. 
- Üzemi baleset véleményezése. 

 
j) Az anyatej elszámolással kapcsolatos feladatok az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját 

képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESzCsM 
rendelet, valamint az EbtvR. alapján: 
- A beérkezett kérelem alapján az adat rögzítése a BÉVER programban. 
- Az igazolások, nyilatkozatok ellenőrzése. 
- Az anyatej elszámolása az anyatejgyűjtő állomások felé, valamint az adományozó személyek 

felé. 
- Intézkedés a megállapított összeg utalása érdekében. 

 
k) Baleseti megtérítési feladatok: 

- Üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe 
vett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével 
kapcsolatos eljárás, elszámolások utalásra való előkészítése, rögzítése és továbbítása. 

- Fizetési meghagyás, kárszámla kiadása. 
- A követeléskezelési feladatok ellátáshoz dokumentumok biztosítása, adatszolgáltatás, 

tájékoztatás nyújtása. 
- A méltányossági, fizetési könnyítési, elengedési kérelmek döntésre történő előkészítése. 
- A követelésállománnyal kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása. 
- Az üzemi balesettel, hadigondozottak ellátásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése. 
- Csőd-, végelszámolási-, felszámolási- és kényszertörlési eljárással kapcsolatban a 

bejelentkezésre vonatkozó javaslat, valamint az annak alapjául szolgáló dokumentumok 
felterjesztése. 

- A követelések nyilvántartása, kezelése, a szükséges adatszolgáltatások elvégzése, 
egyeztetések lebonyolítása.  

- A mérlegforduló nap szerinti követelések és kötelezettségek leltárának elkészítése. 
- A szükséges intézkedéseket megtétele a behajthatatlan, az elévült tartozások törlése iránt, és a 

méltányossági döntések előkészítése, 
- Évente egyszer a vezetett folyószámlákról egyenlegközlő készítése és elküldése az érintettek 

részére.   
- A befizetett összegekről adatszolgáltatást nyújtása az OEP részére.  
- Az egyeztető tábla, főkönyvi feladás negyedévente történő elkészítése. 
- Év végén főkönyvi feladás készítése az OEP részére.  

 
IV.2.4. Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 
 
a) Általános feladatok a Tbj., a TbjR., a Tny., a TnyR., a Ket., a 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a 

panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. évi törvény, az SZMSZ és a 
kormánymegbízotti utasítás alapján: 
- Baleseti megtérítési feladatok ellátása, a baleseti ellátások megállapítását követően a 

megtérítési eljárás lefolytatása, határozatok, végzések kibocsátása, általános levelezés, 
megkeresések hatáskör és illetékesség hiánya miatti továbbítása. 

- Jogalap nélkül felvett ellátások körében megtérítésre, visszafizetésre kötelező határozatok 
kibocsátása, továbbá fellebbezések másodfokú döntésre történő felterjesztése az ONYF-hez.  

- A főosztályvezető hatáskörébe tartozó egyes egyéb méltányossági ügyek döntésre történő 
előkészítése és a döntésnek megfelelő határozathozatal.  

- Közérdekű bejelentések kezelése és minősítése, a panaszok kivizsgálása. 

- A Főosztály munkaterveinek, beszámolóinak összeállítása, illetőleg elkészítése az SZMSZ és a 
kormánymegbízotti utasítás alapján. 

- A Főosztály feladatterveinek előkészítése (elkészíttetése), a határidők és teljesítések 
figyelemmel kísérése, az előkészítő munkák irányítása, megbeszélések, értekezletek, 
rendezvények szervezése, a döntések nyilvántartása, a végrehajtás megszervezése, 
ellenőrzése. 
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- A kormányhivatal által kiadott utasítások és szabályzatok, valamint a belső eljárásrendek 
nyilvántartási rendszerének kialakítása, nyilvántartása és figyelemmel kísérése, a központi 
ügykezelés, a minősített adatkezelés irányítása. 

- Az ONYF-hez címzett felterjesztések, jelentések összefoglalása, tájékoztatók összeállítása. 
- A Főosztály bélyegzőinek központi nyilvántartása, a bélyegzők kiadása, az időszakonkénti 

leltár, illetve ellenőrzés megszervezése.  
- A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre felvilágosítás adása, igénybejelentések felvétele.  
- A Tbj. 34. §-a szerinti megállapodások megkötése, jegyzőkönyvek felvétele, az ezzel 

kapcsolatos bejelentések intézése.  
 
b) Nyugdíjjogi és hatósági feladatok a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a 

munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartás rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény és a Tny., a Ket. alapján: 
- Közreműködés a fegyelmi és kártérítési határozatok elkészítésében. 
- A főosztály hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos jogellenes cselekmények, mulasztások 

véleményezése, értékelése, büntető-eljárási, szabálysértési feljelentés, fegyelmi és 
kárfelelősség szempontjából. 

 
c) Méltányossági nyugellátással és segélyezéssel kapcsolatos feladatok a Tny., TnyR., Ket. ,a 

73/2015. (III.30.) Korm. rendelet, valamint kormánymegbízotti utasítás alapján:  
- A kivételes nyugellátás-emeléssel és az egyszeri segélyekkel kapcsolatos méltányossági jogkör 

gyakorlásával összefüggő ügyviteli és előkészítő feladatok. 
- A kormánymegbízott döntéséhez javaslatok készítése, a döntés alapján határozat hozatala 

illetőleg a kérelmezők értesítése, döntésre javasolt ügyek előterjesztése a főosztályvezetőhöz.  
- Ügykezelési feladatok. 
- Postai küldemények (levelek, csomagok) átvétele, fax, főosztályt érintő e-mail közlemények 

kezelése, beérkeztetése, iktatása az ONYF és a Magyar Posta Zrt. közötti hatályos szerződés 
alapján. 

- A Dokumentum Kapu rendszeren keresztül érkező elektronikus űrlapok kezelése. 
- Külső szervek és személyek részére címzett levelek, csomagok postai feladásának ellátása, az 

ONYF és a Magyar Posta Zrt. közötti hatályos szerződés alapján. 
- Az általános irattár kezelése, iratselejtezések lebonyolítása, iratkezelési feladatok felügyelet a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005 (XII. 29.) 
Korm. rendelet, a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő 
szakmai követelményekről szóló 10/2002 (IV.13.) NKÖM rendelet, valamint kormánymegbízotti 
utasítás alapján.  

 
d) Statisztikai feladatok az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és 

adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírtak szerint:   
- A nyugdíjigazgatási statisztikai adatszolgáltatással és az OSAP Igazgatóságot érintő 

jelentéseivel kapcsolatos feladatok ellátása. 
- Statisztikai adatok gyűjtése, jelentések elkészítése, továbbítása a kormányhivatal és az ONYF 

illetékes főosztályára, illetve a Központi Statisztikai Hivatal kijelölt területi szervéhez. 
 
e) Adatszolgáltatási feladatok a Tny., a TnyR., a Ket. alapján: 

- Hatósági bizonyítvány kiadása a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában szereplő adatokról, illetve 
kiadásának megtagadása. 

- Kivonat kiadása a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában szereplő adatokból. 
- Ügyfél tájékoztatása a nyilvántartott adatokról, a betekintési jog gyakorlásának elősegítése. 
- Hatósági nyilvántartásból való törlés, illetve határozathozatal. 
- Biztosítási jogviszony elutasításáról, valamint megállapításáról szóló határozattal kapcsolatos 

ügyintézés. 
- Nyugdíjelbíráláshoz adatszolgáltatás végzése a helyi igény-elbírálási szakterület felé. 
- Nyugdíjelbíráláshoz adatszolgáltatás végzése társszervek felé. 
- Adatszolgáltatás végzése az adóhatóságtól átvett járulék-folyószámla iratokból. 
- Adatszolgáltatás végzése a rehabilitációs szakterülettől érkező megkeresések esetén. 
- Adatszolgáltatás végzése a nem nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek felé. 
- Elmaradt adatszolgáltatás beszerzése, javíttatása, hiányosságok pótlása, ellenőri eljárás 

kezdeményezése. 
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- Adatszolgáltatáshoz kapcsolódó mulasztási bírság érvényesítése. 
- Felszámolási-, végelszámolási eljárás alá vont kötelezettek adatszolgáltatásával kapcsolatos 

ügyintézés. 
- Adatbázis helyreállítási kérelmek teljesítése, intézése. 
- Az illetékességi terület foglalkoztatói adatbázisának kezelése. 
- Az illetékességi terület személyi adatbázisának kezelése. 
- Regisztráció, adathordozók előállítása és továbbítása.  
- Az elektronikus ügyintézéshez, és meghatalmazott útján teljesítendő adatszolgáltatásokhoz 

érkezett bejelentő lapok feldolgozása. 
- Nemleges jelentések feldolgozása. 
- A mágneses és papír alapú adathordozón teljesített adatszolgáltatások befogadása a KELEN 

rendszerbe. 
 
f) Ellenőrzési és egyéb feladatok a Tny., a TnyR. és Ket. alapján: 

- A papír alapú adathordozók helyi rögzítése, revíziója. 
- Bérellenőrzés.  
- Béradatok ellenőrzése, bérkigyűjtés.  
- Együttélés vizsgálata. 
- Felszámolóval történő aláírattatás.  
- Környezettanulmány. 
- Korkedvezményre jogosító idő vizsgálata. 
- Közérdekű bejelentés vizsgálata. 
- Megtérítési ügyekkel összefüggő eljárás. 
- Nyugdíjigénylő megkeresése. 
- Panasz vizsgálata. 
- Szolgálati idő vizsgálata. 
- Tanúmeghallgatás. 
- Ügy áttétele hatáskör, vagy illetékesség hiányában. 
- Üzemi balesettel kapcsolatos kivizsgálás. 
- A TnyR. 3. §-a szerinti adategyeztetési eljárással kapcsolatos ellenőrzés. 
- Átfogó ellenőrzés. 
- Célellenőrzés. 
- Témaellenőrzés. 
- Utóellenőrzés. 
- Felszámolási eljárás miatti záró ellenőrzés. 
- Végelszámolási eljárás miatti záró ellenőrzés. 
- Jogutód nélküli megszűnés miatti záró ellenőrzés. 
- Jogutódlással történő megszűnés miatti záró ellenőrzés. 
- Közreműködés elmaradt adatszolgáltatás teljesítésére irányuló eljárásban. 
- Megszűnt egyéni vállalkozó záró ellenőrzése. 
- Megszűnt egyéni cég záró ellenőrzése. 
- Megszűnt őstermelő záró ellenőrzése. 
- Székhely áthelyezés miatti záró ellenőrzés. 

 
g) Pénzügyi feladatok a Tny., az Art., a követelés nyilvántartására vonatkozó hatályos ONYF 

főigazgatói utasítás, NAV-ONYF megállapodás alapján: 
- A mulasztási bírság, eljárási bírság, költségtérítés megfizetésére kötelező határozatok 

folyószámláinak vezetése. A jogerős határozat a pénzügyi szakterületnek átadásra kerül, ezzel 
egyidejűleg a pénzügyi szakterület felrögzíti a követelést a KNYR-be (kivéve eljárási bírság). Az 
eljárási bírság követelésről a pénzügyi szakterület papíralapú folyószámlát nyit.  

- Befizetések jóváírása. 
- Nem fizetés esetén a fizetési határidő lejártakor mulasztási bírság kétszeresének előírása. 
- A jogerőssé vált követelések nem teljesítése esetén a követelés átadása az NAV-nak 

behajtásra a ONYF-NAV megállapodás alapján.  
- Méltányossági eljáráshoz adatszolgáltatás. 
- Behajthatatlan tartozás törlése.  
- Elévült tartozás törlése.  
- Hitelezői igény bejelentés a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 

törvény, a cégnyilvánosságról, a Ctv. alapján. 
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- Baleseti megtérítés folyószámla, késedelmi kamat, jogalap nélküli, perköltség nyilvántartás 
vezetése a követelések nyilvántartására vonatkozó hatályos ONYF főigazgatói utasítás, ONYF 
hatályos értékelési főigazgatói utasítás alapján. 

- Havi terhelések a folyószámlán.  
- Befizetések jóváírása. 
- A jogerőssé vált követelések nem teljesítése esetén a követelés átadása az NAV-nak 

végrehajtásra. 
- A Központi Költségvetést és az E. Alapot illető bevételek utalása a NYUFIG illetve az ONYF 

részére ONYF utasítás alapján. 
- A Magánnyugdíj-pénztári visszalépőkkel kapcsolatos feladatok ellátása a magánnyugdíjról és a 

magánynyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény alapján. 
- A szolgálati időre kötött megállapodások folyószámláinak vezetése a megállapodásokra 

vonatkozó hatályos főigazgatói utasítás alapján. 
- Az Ny. Alapot érintő ellátási szektorra vonatkozó havi zárási feladatok, valamint főkönyvei és 

pénzforgalmi könyvelés a MegaOra program használatával 4/2013. (I. 11). Korm. rendelet, 
368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. 

- NRSZH-t illető jogalap nélkül felvett ellátások nyilvántartása az Mmtv., a 327/2011. (XII. 29) 
Korm. rendelet, az Ebtv., az Art.,a Tny., a TnyR., a Ket. alapján. 

- a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1§ (2a) bekezdésében meghatározott feladatok 
végrehajtásának érdekében megkötött NRSZH-ONYF megállapodás. ONYF főigazgatói 
utasítások alapján. 

- Törvényességi felügyeleti eljárások kezdeményezése a cégbíróságnál. 
- Ny. Alap terhére elszámolható kellékanyag beszerzések a társadalombiztosítás pénzügyi 

alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 4. § (2) 
bekezdése alapján. 

 
IV.2.5. Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztály 
Az osztály feladatait a Tny. és a TnyR. alapján végzi. 

 
a) A nyugdíjigény elbírálási feladatok: 

- Az I. fokú hatósági ügyintézés az igénylő kérelmére, vagy hivatalból indul. 
- A papíralapon és az elektronikus formában beérkezett küldemények előzményezésre, 

előkészítésre és iktatásra kerülnek. 
- A kérelmek elbírálásához és a döntéshozatalhoz a NYUGDMEG, a LOTUS NOTES, az IKTAT, 

a KELEN és az EETÜR informatikai rendszerek nyújtanak segítséget.   
- Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról szóló végzés a Ket. szerinti esetekben. 
- Az eljárás megindítása előtt a hatáskör, valamint illetékesség vizsgálata.  
- Az igénybejelentő lap, továbbá a csatolt mellékletek vizsgálata és értékelése. 
- A nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő megszerzett szolgálati időről és jövedelmi 

adatokról szóló adatok értékelése. A hiányos személyadatú nyilvántartások azonosítására, a 
hatályos jogszabályoknak nem megfelelő adatszolgáltatás kezelése kerül sor. 

- Az ellátás megállapításához hiányzó adatok beszerzése.   
- A szakkérdésben társosztály, valamint az elbíráláshoz szükséges egyéb hatóságok 

megkeresése, illetve helyszíni ellenőrzés lefolytatásának kezdeményezése.      
- Eljárás felfüggesztéséről szóló végzés készítése.  
- Az ügyirati tényállás teljes körű vizsgálatának hiányában, az ellátásra való jogosultság esetén 

előleg megállapításáról szóló végzés készítése.  
- Adategyeztetési eljárásra irányuló ügy esetén az ügyfél részletes kimutatás küldése a hatóság 

nyilvántartásában szereplő adatokról.  
- A tényállás teljes körű kivizsgálását követően döntés tervezet készítése.   
- A döntés kiadása a jogszabályi feltételek ellenőrzését követően.   
- A jogerőre emelkedés a Ket. alapján. 
- A döntések hitelesítve történő kiadmányozása. 
- Jogerős és végrehajtható határozat megküldése az ügyfélnek és NYUFIG-nak, a Központi 

nyomtatás igénybevétele mellett.  
- A határozathozatalt követően a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba érkezett adatok kezelése, 

értékelése meghatározott ütem szerint. 
- Fellebbezések kezelése, értékelése. 
- Bírósági eljáráshoz szükséges próbaszámítások elvégzése.   
- Új I. fokú közigazgatási eljárás lefolytatása (a bírósági ítéletet követően, esetlegesen). 
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- Intézkedés a határozat megváltoztatása esetén, intézkedés hatályon kívül helyezés esetén. 
 
b) Ügyfélszolgálati feladatok: 

- Az ügyfélszolgálati tevékenység biztosítása. 
- A megjelenő ügyfelek fogadása, részükre tájékoztatás adása általános és folyamatban lévő 

ügyekben, nyomtatványok átadása, igénybejelentések, okmányok, igazolások elektronikus 
formában történő átvétele, jegyzőkönyvek felvétele, bejelentések intézése. 

- A papíralapon és az elektronikus formában beérkezett küldemények előzményezése, 
előkészítése és iktatása. 

 
c) Ügykezelői tevékenység: 

- Az igényelbírálást követő munkafolyamatok, kiegészítő tevékenységek ellátása.  
- A döntéshozatalt követően a konszignációs jegyzék elkészítése, postázási feladatok elvégzése.  
- A visszaérkező tértivevények kezelése és kiosztása, ügyiratok irattárári mozgatása.  
- Postabontás, szignálás, és a papír alapon érkezett adatszolgáltatások eljuttatása az 

ügyintézőkhöz. 
 
d) Tájékoztatási feladatok: 

- A személyesen megjelent ügyfeleken kívül a telefonon érdeklődő ügyfelek általános 
tájékoztatása. 

- Tájékoztatás nyújtása azokra a postai úton, faxon, elektronikus úton és a Főosztály központi e-
mail címére érkezett megkeresésekre, ahol a közölt adatok alapján az érintett személynek 
iktatott nyugdíjigény előzménye nincs. 

 
e) Egyéb feladatok: 

- Más igazgatási szervek megkeresései alapján a jogszabályoknak, utasításoknak megfelelő 
intézkedések (adatok, szakvélemények beszerzése, tájékoztatás, okmányok, ügyiratok 
továbbítása) megtétele.  

- Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, esedékes felülvizsgálattal 
érintett ügyekben döntés.   

 
f) Hatósági Bizonyítvány kiadása: 

- A biztosított kérelme alapján a megszerzett szolgálati idejéről, a nők 40 éves jogosultsági 
idejéről, valamint egyéb adatairól hatósági bizonyítvány kiállítása. 

 
g) Ellenőrzési terv: 

- A Főosztály ellenőrzési tervének részét képező ellenőrzési terv készítése az osztály 
vonatkozásában.  

- A napi szintű vezetői ellenőrzés végzése.    
 
IV.2.6. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 
 
a) Ellátás megállapítása az Mmtv. és a Ket. alapján:   

- A kérelem iktatása  
- Adatkérés az igénylőtől.  
- A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, NAV-tól, a társosztályoktól adatkérés belföldi jogsegély, 

illetve szakkérdés keretében.  
- Igénylő orvosi bizottság elé történő idézése.  
- Szakvélemény alapján értesítés jogosultságról, határozat készítése.  

 
b) Ellátás megállapítása soros felülvizsgálatos ügyekben az Mmtv. alapján: 

- Az ügy iktatása majd indítása hivatalból.  
- Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól adatkérés.  
- Igénylő nyilatkoztatása. 
- Igénylő orvosi bizottság elé idézése. 
- Elkészült szakvélemény alapján határozat készítése.  

 
c) Hatósági bizonyítvány az Mmtv. és a Ket. alapján:  

- A kérelem iktatása.  
- Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztálytól szakvélemény előzmény kérése.  
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- Igénylő orvosi bizottság elé idézés.  
- Szakvélemény alapján hatósági bizonyítvány kiállítása.  

 
d) Rehabilitációs kártya az Mmtv. alapján: 

- Az ügy indítása kérelemre.  
- Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól adatkérés belföldi jogsegélyben. 
- Igénylőtől adatkérés.  
- Jogosultság elbírálása, határozathozatal.  

 
e) Kormányhivatalon belüli, illetve más külsőszervtől érkező, szakkérdésre vonatkozó megkeresések 

alapján történő ügyintézés az Mmtv. alapján:   
- Ügy indítása hivatalból felkérésre.  
- Igénylő orvosi bizottság elé idézése.  
- Szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, előzmények megküldése a megkereső részére.  

 
f) Komplex szakértői vélemény készítése az Mmtv., illetve a komplex minősítésre vonatkozó 

részletes szabályokról szóló 7/2012 (II. 14.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: 7/2012 (II. 14.) 
NEFMI rendelet) alapján: 
- Az adott időpontra idézett megkeresések átvétele.  
- Vizsgálat előkészítése, előzmények rögzítése.  
- Orvosi naplóba, regiszterbe történő rögzítés.  
- Orvosi dokumentumok tanulmányozása, rögzítése, személyes adatok, statisztikai adatok, 

anamnézis felvétele, fizikális betegvizsgálat.  
- Rész egészségkárosodás megállapítása.  
- Bizottsági ülés, iratok generálása, iktatása, véglegesítése.  
- Orvosi naplóban lezárás, szakvélemények hitelesítése, szétszedése (statisztikai példány, irattári 

példány, illetve az elbírálási osztálynak)  
- Irattárba helyezés, elbírálási osztálynak átadás.  

 
g) Özvegyi nyugdíj, rokkantsági járadék, baleseti járadék, árvaellátás, hadi eredetű EK vizsgálat a 

7/2012 (II.14.) NEFMI rendelet alapján:  
- Az adott időpontra idézett megkeresések átvétele.  
- Vizsgálat előkészítése, előzmények rögzítése.  
- Orvosi naplóba, regiszterbe való rögzítés.  
- Orvosi dokumentumok tanulmányozása, rögzítése, személyes adatok, statisztikai adatok, 

anamnézis felvétele, fizikális betegvizsgálat.  
- Rész egészségkárosodás megállapítása.  
- Iratok generálása, iktatása, véglegesítése.  
- Orvosi naplóban lezárás, szakvélemények hitelesítése, szétszedése (statisztikai példány, irattári 

példány, az elbírálásnak)  
- Irattárba helyezés, átadás elbírálásra.  

 
h) Emelt összegű családi pótlék ellátási vizsgálat a 7/2012 (II.14.) NEFMI rendelet alapján: 

- Az adott időpontra idézett megkeresések átvétele.  
- Vizsgálat előkészítése, előzmények rögzítése, idézése.  
- Orvosi naplóba, regiszterbe való rögzítés.  
- Orvosi dokumentumok tanulmányozása, rögzítése, személyes adatok, statisztikai adatok, 

anamnézis felvétele, fizikális betegvizsgálat.  
- Rész egészségkárosodás megállapítása.  
- Iratok generálása, iktatása, véglegesítése.  
- Orvosi naplóban lezárás, szakvélemények hitelesítése, szétszedése (statisztikai példány, irattári 

példány, illetve a megkereső Családtámogatási Osztály részére).  
- Irattárba helyezés, a megkereső osztály részére átadás.  

 
i) Fogyatékossági támogatás vizsgálat a 141/2000. (VIII.09.) Korm. rendelet alapján: 

- Az adott időpontra idézett megkeresések átvétele.  
- Vizsgálat előkészítése, előzmények rögzítése, szükség szerint idézés.  
- Orvosi naplóba, regiszterbe való rögzítés.  
- Orvosi dokumentumok tanulmányozása, rögzítése, személyes vizsgálat esetén személyes 

adatok, statisztikai adatok, anamnézis felvétele, fizikális betegvizsgálat.  
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- Fogyatékosság véleményezése. Iratok generálása, iktatása, véglegesítése.  
- Orvosi naplóban lezárás, szakvélemények hitelesítése, szétszedése (statisztikai példány, irattári 

példány, illetve a Családtámogatási Osztálynak).  
- Irattárba helyezés, a megkereső osztály Családtámogatási Osztály részére átadás.  

 
j) Aktív korúak ellátása a 7/2012 (II.14.) NEFMI rendelet alapján: 

- Az illetékes megkereső szervtől megkeresések átvétele.  
- Vizsgálat előkészítése, előzmények rögzítése, szükség szerint idézés.  
- Orvosi naplóba, regiszterbe való rögzítés.  
- Orvosi dokumentumok tanulmányozása, rögzítése, szükség szerint személyes adatok, 

statisztikai adatok, anamnézis felvétele, fizikális betegvizsgálat.  
- Rész egészségkárosodás megállapítása. 
- Iratok generálása, iktatása, véglegesítése.  
- Orvosi naplóban lezárás, szakvélemények hitelesítése, szétszedése (statisztikai példány, irattári 

példány, illetve a megkeresőnek) 
- Irattárba helyezés, illetve megkeresőnek postázás.  

 
k) Közlekedőképesség vizsgálat a 7/2012 (II.14.) NEFMI rendelet, illetve a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet alapján: 
- Az illetékes megkereső szervtől megkeresések átvétele.  
- Vizsgálat előkészítése, előzmények rögzítése, szükség szerint idézés.  
- Orvosi naplóba, regiszterbe való rögzítés.  
- Orvosi dokumentumok tanulmányozása, rögzítése, szükség szerint személyes adatok, 

statisztikai adatok, anamnézis felvétele, fizikális betegvizsgálat.  
- Rész egészségkárosodás megállapítása.  
- Iratok generálása, iktatása, véglegesítése.  
- Orvosi naplóban lezárás, szakvélemények hitelesítése, szétszedése (statisztikai példány, irattári 

példány, illetve a megkeresőnek).  
- Irattárba helyezés, illetve megkeresőnek postázás.  

 
l) Keresőképtelenségi vizsgálat a 7/2012 (II.14.) NEFMI rendelet alapján:  

- Megkeresés átvétele.  
- Vizsgálat előkészítése, előzmények rögzítése.  
- Orvosi naplóba, regiszterbe való rögzítés.  
- Orvosi dokumentumok tanulmányozása, rögzítése, személyes adatok, statisztikai adatok, 

anamnézis felvétele, fizikális betegvizsgálat.  
- Keresőképtelenség véleményezése.  
- Iratok generálása, iktatása, véglegesítése.  
- Orvosi naplóban lezárás, szakvélemények hitelesítése, szétszedése (statisztikai példány, irattári 

példány, illetve a megkeresőnek, ügyfélnek)  
- Irattárba helyezés, megkeresőnek, igénylőnek átadás.  

 
m) Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat a 7/2012 (II.14.) NEFMI rendelet alapján, a közűti 

járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992 (VI. 26.) NM rendelet 
alapján: 
- Megkeresés átvétele.  
- Vizsgálat előkészítése, előzmények rögzítése.  
- Orvosi naplóba, regiszterbe való rögzítés.  
- Orvosi dokumentumok tanulmányozása, rögzítése, személyes adatok, statisztikai adatok, 

anamnézis felvétele, fizikális betegvizsgálat.  
- Gépjárművezetői alkalmasság véleményezése.  
- Iratok generálása, iktatása, véglegesítése.  
- Orvosi naplóban lezárás, szakvélemények hitelesítése, szétszedése (statisztikai példány, irattári 

példány, illetve okmányirodának, háziorvosnak, ügyfélnek)  
- Irattárba helyezés, igénylőnek postázás.  

 
n) Foglalkozási rehabilitációs szakértői eljárás az Mmtv., illetve a 7/2012 (II.14.) NEFMI rendelet 

alapján: 
- Konzultáció az előadó szakértővel.  
- Interjú a kérelmezővel.  
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- Foglalkozási rehabilitálhatóság minősítése. 
- Javaslat a foglalkozási rehabilitálhatóságra.  
- Rész-szakvélemény elkészítése.  
- Komplex bizottsági értekezlet.  

 
o) Szociális rehabilitációs szakértői eljárás a Szoctv., illetve a 7/2012. (II.14) NEFMI rendelet alapján: 

- Konzultáció az előadó szakértővel.  
- Interjú a kérelmezővel.  
- Szociális rehabilitálhatóság minősítése.  
- Javaslat a szociális rehabilitációra.  
- Rész-szakvélemény elkészítése.  
- Komplex bizottsági értekezlet.  

 
p) Jogalap nélkül felvett ellátással kapcsolatos ügyintézés az Ebtv. alapján. 

- Eljárás megindítása hivatalból.  
- Határozathozatal.  
- Határozat jogerősítése, melléklet készítése.  
- Jogerős határozat küldése a Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztálynak és a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságnak.  
 
q) Méltányossági ügyek az Ebtv. alapján. 

- Az igénylő méltányossági kérelmének elbírálása.  
- Visszafizetésre kötelező határozat módosítása esetén új határozat készítése.  
- Határozat jogerősítése.  
- Jogerős határozat küldése a Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztálynak. 

  
r) Szüneteltető és megszüntető határozatok az Mmtv. alapján:  

- Ügyfél nyilatkozata heti 20 órát meghaladó keresőtevékenységről.  
- Ügyfél nyilatkozata keresőképtelenségről.  
- Ügyfél nyilatkozata keresőtevékenység megszűnéséről.  
- Ügyfél nyilatkozata keresetkorlátozás túllépéséről.  
- Ügyfél kérelme az ellátás megszüntetésére vonatkozóan.  
- Határozathozatal.  

 
s) Fellebbezésekhez kapcsolódó ügyintézés az Mmtv., a Ket, a 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet, a 

Tbj., a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. 
(VIII. 24.) Korm. rendelet, az NRSZH eljárás rendjei alapján: 
- II. fokú határozatok ellenőrzése.  
- Hibás határozat visszaküldése NRSZH-nak.  
- Határozatok postázása igénylő, valamint a NYUFIG felé.  

 
V. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  
 
V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 
 
A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  
 
A Nyugdíj-megállapítási és Adategyeztetési Osztályt, a Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályt, a 
Családtámogatási Osztályt, az Egészségbiztosítási Osztályt (I-II), a Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői Osztályt az osztályvezető közvetlenül vezeti. 
 
A Főosztály további munkakörei: 

- igazgatási ügyintéző 
- igazgatási koordinátor 
- igényelbírálási ügyintéző 
- igényelbírálási revizor 
- iratkezelő 
- nyilvántartási szakügyintéző, koordinátor 
- nyilvántartási ügyintéző 
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- nyugdíj ellenőr 
- pénzügyi ügyintéző 
- revizor 
- szakügyintéző, koordinátor 
- családtámogatási felülvizsgáló 
- családtámogatási ügyintéző 
- felülvizsgálati referens 
- fogyatékossági támogatási ügyintéző 
- irattáros 
- követeléskezelő 
- lebonyolítási ügyintéző 
- ügyfélszolgálati ügyintéző 
- ügyiratkezelő 
- alapkezelési szakügyintéző 
- egészségbiztosítási szakellenőr 
- egészségbiztosítási szakügyintéző 
- ellenőrző főorvos 
- jogi előadó 
- jogi szakügyintéző 
- közgyógyellátási ügyintéző 
- megtérítési ügyintéző 
- nyilvántartási ügyintéző 
- pénzellátási revizor 
- pénzellátási ügyintéző 
- pénzügyi és számviteli ügyintéző 
- ügykezelő 
- előadó-szakértő 
- előadó-szakértő, bizottsági elnök 
- foglalkoztatási szakértő 
- rehabilitációs revizor 
- rehabilitációs ügyintéző 
- szociális szakértő. 

 
V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai 
  
a) A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 

főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és felelős a 
szervezeti egységek feladatainak ellátásáért. A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai 
követelményrendszer érvényesítéséért.  

b) A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 
megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a kormányhivatal kiadmányozási és 
helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot. 

c) Gyakorolja a kormányhivatalhoz címzett, de részére átruházott hatásköröket. Szervezi, ellenőrzi a 
családtámogatási és társadalombiztosítási szakfeladatokat érintő jogszabályok, utasítások, 
szabályzatok, feladatok végrehajtását, gyakorolja az ebből eredően hatáskörébe (felelősségi 
körébe) utalt döntési jogosítványokat, gondoskodik a törvényesség valamint a határidők 
betartásáról. Gyakorolja a kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatában meghatározott, 
ráruházott kiadmányozási jogkört. 

d) Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára. 
A Főosztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett gyakorolja a 
kormánymegbízotti utasításban meghatározott munkáltatói jogokat. Gondoskodik a hivatali 
fegyelem betartásáról. Gondoskodik a Főosztály kormánytisztviselői tekintetében a munkaköri 
leírások, teljesítményértékelések elkészítéséről. Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági 
ügyintézők feladatainak meghatározásában. 

e) Szabályozza a szervezeti egységek működésével, ügyintézésével, a szakmai feladatok ellátásával 
kapcsolatban követendő belső eljárásokat. Megszervezi, működteti a folyamatba épített, előzetes, 
utólagos és vezetői, valamint szakmai ellenőrzést. 

f) Gondoskodik a minőségbiztosítás feltételrendszerének fokozatos fejlesztéséről, 
g) A jogszabályok, a szakmai felettes szervek iránymutatásai és az SZMSZ keretei között 

meghatározza a Főosztály munkatervét, ellenőrzési tervét.  
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h) A jogszabályokban, normatív utasításokban, a kormányhivatal vezetői, a szakmai felettes szervek 
által meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. A 
kormánymegbízott által meghatározott rendben tájékoztatást ad a kormánymegbízott részére a 
Főosztály tevékenységéről. 

i) Előkészíti, és jóváhagyásra előterjeszti a kormánymegbízottnak a Főosztály ügyrendjét és szükség 
esetén gondoskodik annak felülvizsgálatáról. 

j) A Főosztály munkatársai részére havi rendszerességgel munkaértekezletet tart, gondoskodik az 
osztályvezetők folyamatos tájékoztatásáról. Szakmai értekezleteket hív össze a vezetése alá 
tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai 
vélemények, javaslatok megismerése, illetve a vezetése alá tartozó szervezeti egységek 
munkájának koordinálása céljából. A társadalombiztosítási kifizetőhelyek szakmai továbbképzése 
céljából szakmai értekezletet hív össze az éves munkatervben meghatározott időszakonként. 

k) Kapcsolatot tart a kormányhivatalok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályainak 
vezetőivel, a nyugdíjasok érdekvédelmi és érdekképviseleti szerveivel, továbbá – erre irányuló 
igény esetén – a megyei és a települési önkormányzatok vezetőivel. 

l) Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 
m) Figyelemmel kíséri és értékeli az ügyfélkapcsolatok alakulását, felelős az annak fejlesztését 

szolgáló program végrehajtásáért. Javaslatot terjeszt elő az ügyfélszolgálatok működési idejére, a 
járási hivataloknál működő ügyfélszolgálatok működési helyére és idejére. 

n) Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 
jegyzőket.  

o) Gondoskodik a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap Területi Elszámolási 
számlájához kapcsolódó, valamint a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos pénzügyi, 
számviteli, nyilvántartási és beszámolási feladatok végrehajtásáról. 

p) A főosztályon bármilyen jogviszonyban munkát végző munkatársak adatvédelmi- és titoktartási 
nyilatkozatait bekéri és őrzi. 

q) A szakmai alkalmazói rendszerekhez való hozzáféréseket a főosztályvezető számára a szakmai 
főhatóság vezetője engedélyezheti. 

r) Szabályozza a Főosztály adatvédelmi, adatbiztonsági és információszabadsággal kapcsolatos 
tevékenységeit. Felelős a Főosztályon folyó adatkezelési tevékenységért. Megszervezi az 
adatvédelmi és adatbiztonsági oktatást. 

s) Kijelöli a közzétételi, adatvédelmi, kockázat-nyilvántartás vezetési, szabálytalansági és bélyegző 
nyilvántartásért felelős személyeket. 

t) Az ONYF és az OEP által meghatározott eljárási rend szerint kezdeményezi a Főosztály 
munkatársai tekintetében a központi informatikai rendszerekhez történő hozzáférések 
engedélyezését. Felelősséget vállal a központi rendszerek felhasználóinak azonosíthatóságáért a 
teljes felhasználói életciklusban, ennek ellenőrizhetőségét a központi rendszerek menedzsmentjei 
számára lehetővé teszi. Felelősséget vállal a jogviszony megszűnésekor a jogosultságok azonnali 
visszavonásáért. 

u) Tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 
v) Részt vesz a szakmai irányító szerv által szervezett továbbképzéseken, valamint a 

főosztályvezetői értekezleteken, melyről a kormánymegbízott részére emlékeztetőt küld. 
Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

w) Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti döntések meghozatalára, a személyi és 
tárgyi feltételek biztosításához szükséges intézkedések megtételére. 

x) Gyakorolja a jogszabályban meghatározott méltányossági jogkört a jogalap nélkül megállapított, 
illetve a megtérítendő ellátás, a késedelmi pótlék, a kamat és a mulasztási bírság mérséklése, 
elengedése, továbbá fizetési könnyítése tekintetében. Az egyszeri segély összegére javaslatot tesz 
a kormánymegbízott döntésének meghozatalához, és a döntést kiadmányozza. Méltányossági 
jogkörben engedélyezi az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások megállapítását. 

y) Kijelöli a szakértői bizottságok tagjait és elnökét, illetve akadályoztatása esetében a kijelölés 
feladatával megbízza helyettesét. Kijelöli a vizsgálatot végző orvosszakértőt. 

z) Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a kormánymegbízott, a főigazgató, valamint az igazgató 
állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 

 
V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai  
 
a) Vezeti, szervezi és ellenőrzi a jogszabályokban, az SZMSZ-ben meghatározott, az osztály 

feladatkörébe tartozó tevékenységek pontos, szakszerű és jogszerű végrehajtását, felelős a 
munkaidő kihasználtságáért, a munka- és hivatali fegyelem megtartásáért. 
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b) Elkészíti az osztály éves feladat- és munkatervét, és annak végrehajtásáról szóló beszámolóját. 
c) Gondoskodik az osztály illetékességébe és hatáskörébe tartozó ellátások iránti kérelmek és 

igények határidőben történő elbírálásának és a megállapított ellátások folyósításának, 
megszüntetésének, a jogalap nélkül kifizetett ellátások visszakövetelése iránti intézkedés 
megtételének, a jogalap nélkül kifizetett ellátások nyilvántartása vezetésének a végrehajtásáról, a 
hatósági bizonyítványok kiadásának megszervezéséről. 

d) Dönt az osztály feladatkörébe utalt azon ügyekben, amelyek nem tartoznak a főosztályvezető 
hatáskörébe. Gyakorolja a kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatában átruházott 
kiadmányozási jogot. Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített és a főosztályvezető által 
kiadmányozandó ügyiratokat. 

e) Vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében (FEUVE) ellenőrzi és irányítja az osztály 
működését, a feladatok megfelelő színvonalon történő végrehajtását. Biztosítja az ügyintézés 
szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. Az ügyintézésben előforduló hibák feltárása 
után gondoskodik a szükséges eljárási intézkedések megtételéről és a szabálytalanság 
ismétlődésének megakadályozásáról. 

f) Gondoskodik a közérdekű bejelentések és panaszok intézéséről, ezekben a döntés 
előkészítésével kapcsolatos feladatokról.  

g) Gondoskodik az osztály által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezések másodfokú szervhez 
történő felterjesztésének főosztályvezetői kiadmányozásra történő elkészítéséről, valamint a 
jogerős döntések ellen benyújtott keresetek előkészítéséről a perjogi képviseletet ellátó szervezeti 
egység részére történő átadáshoz. 

h) Elkészíti/előkészíti főosztályvezetői kiadmányozásra az osztály feladatkörébe tartozó ellátások 
vonatkozásában a jogszabályban és a felettes szerv által meghatározott adatszolgáltatásokat, 
jelentéseket, beszámolókat. 

i) Elkészíti az osztály kormánytisztviselőinek, ügykezelőinek, munkavállalóinak munkaköri leírását és 
minősítését, gondoskodik a munkaköri leírások folyamatos karbantartásáról. Az osztály dolgozói 
teljesítményét félévkor és év végén értékeli. Munkakör átadás-átvétel esetén gondoskodik annak 
szakszerűségéről, a jegyzőkönyv elkészítéséről. Javaslatot tesz a munkáltatói jogok gyakorlásával 
és humánpolitikai kérdésekkel összefüggésben a főosztályvezetőnek. Szükség esetén fegyelmi és 
kártérítési eljárás megindítását kezdeményezi a főosztályvezető felé. 

j) Összeállítja az osztály kormánytisztviselőinek éves szabadságolási ütemtervét. A szabadságolási 
ütemterv keretei között engedélyezi a szabadságok igénybevételét, véleményezi a fizetés nélküli 
szabadság engedélyezésére vonatkozó kérelmeket, gondoskodik az osztály munkatársai 
szabadságos és más távollétének nyilvántartásához az adatok közléséről főosztályvezető felé, 
gondoskodik a jelenléti ív vezetéséről. Ha az adott szakterületen elektronikus munkaidő 
nyilvántartó rendszer működik, akkor ellenőrzi annak naprakész vezetését. 

k) Elrendeli a belföldi kiküldetést. 
l) Gondoskodik az osztály dolgozóinak szakmai képzéséről, elősegíti önképzésüket. Nyilvántartatja 

az osztály tevékenységét érintő jogszabályokat, a kormánymegbízott és a kormányhivatal 
főigazgatója, a szakmai irányító szerv állásfoglalásait, valamint a főosztályvezető általános érvényű 
utasításait, biztosítja, hogy a beosztott munkatársai megismerjék ezeket. 

m) Gondoskodik az ügyfélszolgálat működtetéséről. Végrehajtja a vezetése alatt álló 
ügyfélszolgálat/ügyfélfogadás üzemeltetésével, karbantartásával és működőképességének 
biztosításával kapcsolatos feladatokat, beleértve azok dokumentációjának és adminisztrációjának 
kezelését is. 

n) Részt vesz az ügyrend és a működésre vonatkozó más helyi szabályok előkészítésében, 
véleményezésében, azokhoz szakmai anyagokat szolgáltat. 

o) Szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal osztályértekezleten értékeli az osztály munkáját, 
kitűzi a feladatokat, tájékoztatást ad az osztály munkájával kapcsolatos egyéb kérdésekről. A 
megtartott osztályértekezletről írásban jelentést tesz a főosztályvezető felé. 

p) Kezdeményezi az alkalmazói rendszerekhez történő hozzáférésekkel kapcsolatos 
jogosultságkezelést (igénylés, módosítás, törlés, visszavonás, megszüntetés). 

q) Kialakítja a szakszerű feladatellátás biztosítása érdekében az osztály szervezetét és a belső 
munkamegosztást. Gondoskodik a feladatoknak a szervezeti egység dolgozói közötti arányos 
elosztásáról, a beérkezett ügyiratoknak érdemi ügyintézők részére történő szétosztásáról, a 
határidők betartásáról, a munkafegyelem biztosításáról, valamint a távollévő dolgozók 
helyettesítésének megszervezéséről. 

r) A főosztályvezetőtől kapott felhatalmazás alapján az osztályt képviseli a feladatkörébe tartozó 
ügyekben. Kapcsolatot tart más megyei kormányhivatalok azonos szakmai osztályaival. 
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s) Az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatok munkája során történő figyelemmel 
kísérése, és az ezzel kapcsolatos szabályzat, előírások betartása. Az egyéb jogviszony keretében 
foglalkoztatottak adatvédelmi és adatbiztonságra vonatkozó személyes nyilatkozatait bekéri és 
nyilvántartja. 

t) Részt vesz a szakmai irányítószerv által szervezett osztályvezetői értekezleteken, 
továbbképzéseken. 

u) Ellátja mindazon feladatokat, melyeket a főosztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és 
hatáskörébe utal. 

 
V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai  
 
a) A Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és felelősséggel 
részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában. 

b) Amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, kezdeményezi a 
feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának megindítását, melynek során 
kiadmányozásra előkészíti az iratot. 

c) Részt vesz a szakterület munka- és ellenőrzési tervében foglaltak végrehajtásában. Közreműködik 
az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint végrehajtja a vezetőitől 
kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 

d) A szakterület feladat- és hatáskörébe tartozó, részére meghatározott ügyek intézése során:  
- az iratokat rögzíti, feldolgozza a szakmai programokban, 
- hatósági bizonyítási eljárást folytat le, 
- ellátásokat állapít meg, számfejt, 
- megteszi a közbenső intézkedéseket, azokat a kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatában 

foglaltak szerint kiadmányozza, 
- az érdemi döntéseket elkészíti az osztályvezetői, főosztályvezetői kiadmányozásra, 
- elvégzi a döntések jogerősítését, 
- a lezárult ügyek irattárba helyezését kezdeményezi. 

e) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 
ügyeket, elkészíti a választ az ügyfél részére és átadja a főosztályvezetőnek kiadmányozásra. 

f) Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a főosztályvezető és az osztályvezető által, 
valamint a jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

g) Javaslatot tesz – feladatkörét érintően – a szakterületet érintő feladatok eredményes és hatékony 
megvalósításának módjára, korszerűsítésére. 

h) Feladata az adatvédelemmel és adatbiztonsággal összefüggő feladatok munkája során történő 
figyelemmel kísérése, és az ezzel kapcsolatos szabályzat, előírások betartása. 

i) Kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint a 
munkacsoport munkájában. 

j) Részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező szakmai és egyéb képzésekben, továbbképzéseken. 
k) Adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében. Felelős a 

beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért. Előkészíti a 
Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 

l) Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 
m) Kapcsolatot tart a munkaköri feladati ellátáshoz szükséges mértékben más hatóságokkal. 
n) Ha az érintett szakterületen elektronikus munkaidő nyilvántartási rendszer működik, akkor azt 

naprakészen vezeti. 
o) Az ügyfélszolgálati feladatokkal megbízott ügyintéző az ügyfelek részére legjobb tudása szerint 

felvilágosítást ad, a szakmai rendszerekben leelőzményezett ügy állásáról tájékoztatja az ügyfelet. 
Az azonnal intézhető hatósági ügyekben eljár. Ezen eljárása során a kormányhivatal 
Kiadmányozási Szabályzatában meghatározott speciális kiadmányozási joggal rendelkezik a 
munkaköri leírásában meghatározott feladatkörben. 

p) Az orvosi szakértői valamint a rehabilitációs ügyintézői feladatkörben eljáró ügyintéző, 
orvosszakértő, szakértői bizottság elnöke, szakértője részletes feladatait a munkaköri leírásuk 
tartalmazza.  

q) A családtámogatási területen felülvizsgálói feladatokat ellátó ügyintéző az ügyintézők munkáját 
figyelemmel kíséri, munkájukat felülvizsgálja, részükre a jogszerű eljárás és elbírálás, valamint az 
egységes gyakorlat kialakítása érdekében a konkrét ügyekben elméleti és gyakorlati-technikai 
segítséget nyújt. 
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r) A családtámogatási területen követelés kezelői feladatokat ellátó ügyintéző intézi a jogalap nélkül 
igénybe vett családtámogatási ellátások, fogyatékossági támogatások visszakövetelését, 
végrehajtását, részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
 

V.5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai 
 
Az ügykezelő a munkaköri leírásban, illetve az osztályvezető által részére meghatározottaknak 
megfelelően ügyelőkészítő, ügyiratkezelési és az ehhez kapcsolódó feladatokat lát el, így különösen: 
a) Ellátja a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában meghatározott iratkezelési feladatokat. 
b) Közreműködik a postai küldemények átvételében, a postabontásban, az ügyiratok érkeztetésében, 

továbbá a fel nem bontható küldemények vagy felbontott iratok érkeztető bélyegzővel történő 
ellátásában. 

c) Végzi a bejövő és kimenő ügyiratok kezelését, számítógépes programban történő iktatását, 
d) közreműködik a kimenő postai küldemények bérmentesítésében. 
e) Ellátja az irattárba vétellel és a selejtezéssel kapcsolatos szervezési feladatokat, illetve 

közreműködik ezen feladatok végrehajtásában. Kezdeményezi az irattárban lévő iratok megőrzési 
idejének lejárta utáni selejtezési eljárás megindítását. 

f) Ellenőrzi az irattárba átvett iratokat. Biztosítja az átvett iratok szabályszerű tárolását, megőrzését. 
Felelős az irattárban elhelyezett iratok szabályszerű kiadásáért és visszavételéért. 

g) Nyilvántartja az irattárban lévő iratok fajtáit és az őrzési idejüket, valamint gondoskodik az 
iratkezelési segédletek elkészítéséről és őrzéséről. 

h) Az irattárból kikért iratokról az átvételt tartalmazó kiadási bizonylat megőrzése útján nyilvántartja az 
ügyintézők részére kiadott iratokat. 

i) Ellátja a szakterület munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
j) Kezeli a szakterülethez érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
k) Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységekben. 
l) Eljár mindazon ügyekben, mellyel a főosztályvezető és az osztályvezető megbízza. 
m) Ha az érintett szakterületen elektronikus munkaidő nyilvántartási rendszer működik, akkor azt 

naprakészen vezeti. 
 
V.6. Ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések  
 
a) A hatósági ellenőrzések lefolytatása során főszabály szerint Ket.-ben foglaltak szerint kell eljárni. 
b) Ha a hatósági ellenőrzés eljárási szabályait az ágazati jogszabályok a Ket. szabályaitól eltérően 

határozzák meg, akkor aszerint kell eljárni. 
c) A szakmai felettes szerv által kiadott éves hatósági ellenőrzési tervben előirányzott témakörökben, 

illetve a kiadott szabályzatokban foglaltak szerint kell az ellenőrzéseket lefolytatni. 
d) Hatósági ellenőrzést az éves hatósági ellenőrzési tervben meghatározott keretek között végez a 

Főosztály. A soron kívüli hatósági ellenőrzést a főosztályvezető rendelheti el. Az ellenőrzés során 
hozott döntések kiadmányozására a főosztályvezető jogosult. 

e) A hatósági ellenőrzést az ellenőrzési feladatokkal megbízott ügyintéző a főosztályvezető által 
kiadmányozott megbízó levéllel végezhet. 

 
V.6.1. Felügyeleti ellenőrzések  
 
a) A főosztály felügyeleti ellenőrzést a 319/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés ac) 

pontjában előírt feladatainak végzése során a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknél végez. 
b) A felügyeleti ellenőrzés részletes szabályait az OEP Főigazgatójának utasítása szerint kell 

lefolytatni. 
 

V.6.2. Helyszíni ellenőrzések 
 
c) A helyszíni ellenőrzés tervezése, végrehajtása során a Főosztály a takarékosság, az ésszerűség, 

valamint a ráfordítás és megtérülés figyelembe vételével jár el. 
d) A Főosztály székhelyétől eltérő településen csak abban az esetben végez helyszíni ellenőrzést, ha 

az ügyben belföldi jogsegély alapján más hatóság nem tud eljárni. 
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VI. FEJEZET 
A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 
VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 
 
A Főosztály munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.30 óráig, pénteken 8.00 
órától 14.00 óráig tart. 
 
VI. 2. A munkarendre vonatkozó szabályok 
 
A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 
és távozás időpontját. 
 
A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11.30 órától – 14.00 óráig terjedő 
időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 
 
Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével lehet. 
 
Négyhavi munkaidőkeret alkalmazásával kerülnek foglalkoztatásra azok a kormánytisztviselők és 
kormányzati ügykezelők, akik nyugdíjbiztosítási feladatkört látnak el. A munkaidőkeretben teljesítendő 
munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell 
megállapítani. 
 
A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.  
 
A munkaidőkeretben dolgozó munkatársak ledolgozott munkaidejével a munkaidőkeret végén kell 
elszámolni. 
 
Ügyfélfogadási rend 
 
Ügyfélfogadás helyszínei: 
 
1. Családtámogatási Osztály: 4026 Debrecen, Hatvan u. 15. 
 
2. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 
 
3. Egészségbiztosítási Osztály 1-2., Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály, valamint Nyugdíj-

megállapítási és Adategyeztetési Osztály: 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.  
 

A járási kihelyezett ügyfélszolgálatok 
A Főosztály a kormányhivatal vidéki járási hivatalainak székhelyein – a kormányablakok 
létrehozásáig – kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet az egészségbiztosítási szakterület központi 
ügyfélszolgálatban ellátott feladatokkal megegyező feladatkörben, kivéve a TAJ Kártya és az EU 
Kártya helyszíni elkészítését.  
 
A kihelyezett ügyfélfogadás helyei, gyakorisága és területi meghatározása: 
 
Balmazújvárosi Járási Hivatal  
Az ügyfélfogadás ideje: Péntek 9-11 óráig 
Az ügyfélfogadás helye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. 
Az ügyfélfogadási körbe tartozó települések: Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege, 
Újszentmargita  
 
Berettyóújfalui Járási Hivatal 
Az ügyfélfogadás ideje: hétfő 9-11 óráig 
Az ügyfélfogadás helye: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. 
Az ügyfélfogadási körbe tartozó települések: Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, 
Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmő, Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, 
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, 
Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka 
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Hajdúhadházi Járási Hivatal  
Az ügyfélfogadás ideje: péntek 9-11 óráig 
Az ügyfélfogadás helye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 
Az ügyfélfogadási körbe tartozó települések: Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás 
 
Hajdúnánási Járási Hivatal 
Az ügyfélfogadás ideje: szerda 9-11 óráig   
Az ügyfélfogadás helye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 12-14. 
Az ügyfélfogadási körbe tartozó települések: Folyás, Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, 
Tiszagyulaháza, Újtikos 
 
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 
Az ügyfélfogadás ideje: péntek 9-11 óráig 
Az ügyfélfogadás helye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1/B-C.  
Az ügyfélfogadási körbe tartozó települések: Ebes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nádudvar, 
Nagyhegyes 
 
Püspökladányi Járási Hivatal 
Az ügyfélfogadás ideje: kedd 9-11 óráig 
Az ügyfélfogadás helye: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6. 
Az ügyfélfogadási körbe tartozó települések: Báránd, Bihardancsháza, Bihartorda, 
Biharnagybajom, Földes, Kaba, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen 

 
 

Debrecen, 2015. június 1. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 8. számú melléklete 

 

A GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLY ÜGYRENDJE  

(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

 Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati 
ügykezelőjére, munkavállalójára terjed ki. 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

- megnevezése:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

- székhelye:  4025 Debrecen, Erzsébet u. 25. 

 a munkavégzés további helyszíne(i):  4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

      4026 Debrecen, Hatvan u. 15. 

- postafiók címe: Debrecen, Pf.: 413 

    Debrecen, Pf.: 501 

- web: www.kormanyhivatal.hu 

- e-mail: gyamigazsagugy@hbmkh.hu 

 

I.3. Illetékesség 

 A Főosztály feladatait Hajdú-Bihar megyére kiterjedően látja el. 

  

II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, 
annak adatai és vezetői: 

II.1.  Szociális és Gyámügyi Osztály 

- címe: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 25. 
- telefonos és egyéb elérhetősége: (36 52) 273-430 
- vezetője: osztályvezető 

II.2.  Igazságügyi Osztály 

- címe: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 
- telefonos és egyéb elérhetősége: (36 52) 503-160; (36 52) 503-162 
- vezetője: osztályvezető 
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III. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 

III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 

- kodifikációs feladatok 
- a szakmai irányításért felelős minisztérium megkeresésére elemzi, értékeli a szociális és 

gyermekvédelmi igazgatás helyzetét, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, 
jogszabály-módosításokat, 

- módszertani fejlesztéseit, az egyes szakterületekre vonatkozó sztenderdek építését 
illetően - az előzetes egyeztetésre is kiterjedően - együttműködik a kormányhivatal 
főosztályaival, az Igazságügyi Hivatallal, 

- erre vonatkozó megkeresés esetén véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok, 
kormánymegbízotti, főigazgatói intézkedések, illetve a kormányhivatal egyéb 
szabályzatainak tervezetét. 

 

- koordinációs feladatok 
- gondoskodik a kormányhivatal feladatkörébe tartozó szociális, gyámügyi és 

gyermekvédelmi ügyekben a szakmai irányítás feladatainak ellátásáról, 
- figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat a jegyzőkre, a szociális, gyermekjóléti illetve 

a gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények fenntartóira vonatkozóan, segíti továbbá 
azok alkalmazását,  

- szervezi és koordinálja a munkatervben szereplő feladatok ellátását, 
- szakmai koordinációs értekezletet hív össze, elsősorban a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladat- és hatásköröket ellátó hatóságok, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók számára, 

- közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében, 
- véleményezi a helyi önkormányzatnak az önkormányzati ellátórendszer átalakítására 

vonatkozó javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a javaslatok megváltoztatását, 
- elősegíti és koordinálja a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó 

programok indítását a veszélyeztetett, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem 
büntethető, valamint a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára, 

- minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozó jelentésben elemzi az illetékességi 
területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és értékeli a 
bűnmegelőzési tevékenységet, 

- egyeztető értekezletet tart a jelentés ismertetése és a bűnmegelőzés érdekében 
elvégzendő feladatok megvitatása céljából, 

- ellátja a szociális nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, 
- ellátja a hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók képzésének, továbbképzésének 

átképzésének megszervezésével összefüggésben meghatározott feladatokat, 
- kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben a feladat- és hatáskörrel 

rendelkező központi és területi államigazgatási szervekkel és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma illetékes főosztályaival, 

- illetékességi területén együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a büntetés-
végrehajtási intézetekkel, a rendőrséggel, a gyámhatóságokkal és más hatóságokkal, 
továbbá az önkormányzatokkal, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, a konzuli 
szolgálattal, a helyi és nemzetiségi 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, az oktatási intézményekkel, a 
munkáltatókkal, a társadalmi és egyéb szervezetekkel, valamint az állampolgárokkal, 

- illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel, a megyei ügyvédi 
kamarákkal, a területi közjegyzői kamarákkal, az önkormányzatokkal, a társadalmi és 
egyéb szervezetekkel, bíróságokkal, 

- külön forrás és kapacitás hiányában a feladat-megvalósítás érdekében együttműködik az 
állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és egyéb szervezetekkel; 
együttműködési megállapodást, ellátási szerződést köthet, 
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- részt vesz a szakterületet érintő feladatok megvalósítása érdekében a hazai pályázatok 
előkészítésében és megvalósításában, 

- egyezteti a kormányhivatal illetékes főosztályával a pártfogó felügyelők által adható 
segélyek keretösszegének nagyságára vonatkozó igényét, 

- közreműködik a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiai céljaiból eredő feladatok 
ellátásában, 

- jogi segítségnyújtás esetén visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése 
iránt benyújtott méltányossági kérelmeket felterjeszti az Igazságügyi Hivatalhoz, 

- gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, intézmények, 
hatóságok az áldozatokat megillető jogokat megismerjék és érvényesítsék, 

- továbbítja a kárenyhítési kérelmet a döntésre jogosult hatósághoz, útmutatást ad a 
kiegészítő adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, szükség szerint beszerzi a kiegészítő 
adatokat,  

- felterjeszti a visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt benyújtott 
méltányossági kérelmeket az Igazságügyi Hivatalhoz, 

- gondoskodik az áldozatsegítő tevékenységről szóló tájékoztatók elkészítéséről, 
hozzáférhetőségéről, a formanyomtatványok hozzáférhetőségéről. 

 

- közhatalmi, hatósági feladatok 
- az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig a szakmai irányító szerv által kiadott 

országos hatósági ellenőrzési terv alapján elkészíti a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
szerinti hatósági ellenőrzési tervét, melyet megküld az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak,  

- tájékoztatja a szakmai irányításért felelős minisztériumot az ellenőrzési tervről, valamint 
az ellenőrzések és vizsgálatok tapasztalatairól, 

- első fokon dönt az engedélyesek adatainak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába történő bejegyzéséről, 
módosításáról, törléséről (falugondnoki szolgáltatás, tanyagondnoki szolgáltatás, szociális 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, 
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére 
nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, időskorúak nappali ellátása, 
fogyatékos személyek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, 
szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása, időskorúak 
gondozóháza, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti 
otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek 
átmeneti szállása, idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek 
otthona, szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, 
szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs 
intézménye, fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú lakóotthona,  pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, 
szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona, támogatott lakhatás fogyatékos 
személyek részére, támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére, támogatott lakhatás 
szenvedélybetegek részére, egyéb speciális szociális intézményi ellátás, gyermekjóléti 
szolgálat, gyermekjóléti központ, bölcsőde, hetes bölcsőde, önálló családi napközi, 
hálózatban működtetett családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi 
gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek átmeneti házi gondozása, 
nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás, helyettes szülői hálózat, 
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon, központi speciális gyermekotthon, központi speciális gyermekotthonnak 
nem minősülő speciális gyermekotthon, különleges gyermekotthon, lakásotthon, speciális 
lakásotthon, különleges lakásotthon, kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó 
gyermekotthon, utógondozó otthon, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás, 
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén), 

- ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok jegyzői 
gyámhatóságainak, valamint a gyámhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét és 
ellenőrzését, 
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- a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén javaslatot tesz fegyelmi 
felelősségre vonás alkalmazására, illetve büntetőeljárást kezdeményez a gyermek 
sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén, 

- ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. 
rendelet által a hatáskörébe utalt ellenőrzési és nyilvántartási feladatokat, 

- bejegyzés hiányában nyújtott szolgáltatásról való tudomásszerzés esetén helyszíni 
szemlét tart, bírságot szab ki, és alkalmazza a jogszabályban előírt jogkövetkezményeket, 

- másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének a 
gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének 
fennállása megállapításának ügye, óvodáztatási támogatásra való jogosultság), 

- másodfokú hatósági jogkört gyakorol a gyámhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi 
hatósági ügyeiben (ideiglenes hatályú elhelyezés, szülői felügyelettel kapcsolatos döntés, 
nevelésbe vétel, utógondozás és utógondozói ellátás, közreműködés a bírósági 
végrehajtásban, védelembe vétel, megelőző pártfogás, családi pótlék természetbeni 
formában történő nyújtása, iskoláztatási támogatás folyósításával kapcsolatos döntés, 
otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj megelőlegezése, családi jogállás rendezése, 
terhességet eltitkoló, válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke 
érdekében  szükséges intézkedések megtétele, örökbefogadás, perindítás, 
gondnoksággal kapcsolatos döntés, feljelentés megtétele, eltűnt személy holtnak 
nyilvánításának kérése a bíróságtól, kapcsolattartás, szülő nyilatkozatának 
érvényességéhez szükséges jóváhagyás, családbafogadás, 16. életévét betöltött 
gyermek házasságkötésével kapcsolatos döntés, tanköteles gyermek művészeti-, sport- 
modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatással kapcsolatos 
döntés, gyámság, előzetes jognyilatkozat, támogató, hivatásos támogató kirendelése 
iránti kérelem elbírálása, 18. életévét betöltött, cselekvőképességében bármely 
ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel iránti kérelem 
elbírálása), 

- másodfokú hatósági jogkört gyakorol az ügyészség és a bíróság kivételével a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) 
bekezdése szerinti beutaló szerv által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés 
tekintetében, 

- ellenőrzési jogkörében legalább négyévenként ellenőrzi a gyámhatóságok gyámügyi és 
gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, 

- az emberi erőforrások minisztere, mint a család- és ifjúságügyért felelős miniszter 
utasítása alapján a meghatározott témakörben az ellenőrzési tervben meghatározottakon 
túl vizsgálatot folytat le, 

- nyilvántartást vezet a jogszabály által meghatározott adatokról,  
- elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel/szolgáltatásokkal, illetve a 

gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést, 
- folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott ellátási kötelezettségek 
teljesítését, és amennyiben az önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak 
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az ellátási kötelezettségéből adódó 
feladatainak, különösen fenntartói feladatának, illetve az önkormányzat 
szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének nem tesz eleget, megfelelő határidő 
tűzésével felszólítja a feladat teljesítésére, 

- másodfokon eljár a járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális hatósági ügyekben 
(időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság),  

- elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartója 
kérelmére a térítésidíj-hátralék erejéig a jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése 
tárgyában, 

- elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a súlyos mozgáskorlátozott személyek szerzési és 
átalakítási támogatási kérelmei ügyében, 

- másodfokon eljár a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalt egyes 
lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok törlesztési kötelezettségének tárgyában hozott 
döntései tekintetében, 
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- első fokon dönt az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli 
foglalkoztatása esetén a szociális foglalkoztatási engedélyek kiadásáról, ellenőrzi az 
engedélyezett foglalkoztatást, valamint nyilvántartást vezet a szociális foglalkoztatásról, 

- ellátja a feladatkörével összefüggő közérdekű bejelentések, egyedi panaszok 
kivizsgálását és intézését, 

- elsőfokú hatósági eljárás keretében ellenőrzi a lakáscélú állami támogatások igénybe 
vételének jogszerűségét, 

- elsőfokú hatósági eljárás keretében gyakorolja a lakáscélú állami támogatásokkal 
kapcsolatosan a megelőlegező kölcsönszerződéssel összefüggő hatásköröket, 

- elsőfokú hatósági eljárás keretében a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatosan 
megállapítja a közvetlen támogatásra, illetve kamattámogatásra jogosító feltételeknek 
való megfelelés tényét, 

- elsőfokú hatósági eljárás keretében a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatosan 
vizsgálja a közvetlen támogatás, kamattámogatás igénybevétele jogszerűségét, 

- dönt a lakáscélú állami támogatások visszafizetésére kötelező, valamint a támogatásra, 
kamattámogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági 
eljárásokban, a visszafizetés felfüggesztéséről, annak megszüntetéséről, esetlegesen 
részletfizetést engedélyez a visszafizetésre elrendelt támogatás tekintetében, 

- hozzájárul a lakás elidegenítéséhez a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (7b) 
bekezdésében nevesített jogi tények bekövetkezése és a hitelintézet értesítése alapján, 

- igazolást ad ki megelőlegező kölcsönnel kapcsolatban, illetve a lakásépítési támogatás 
összegének visszafizetéséről és a visszafizetési kötelezettség felfüggesztéséről, 

- intézkedik a lakáscélú állami támogatás közvetlen átjegyzése, a visszavásárolt lakásra 
történt bejegyzése iránt, 

- a lakáscélú állami támogatásokkal összefüggésben a Magyar Állam javára bejegyzett 
jelzáloggal, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott feladatokat ellátja, elkészíti és kiadja az ezzel kapcsolatos 
jognyilatkozatokat, 

- a Magyar Állam képviseletében bekapcsolódik a lakástámogatási feladatok ellátása 
tekintetében indult végrehajtási eljárásokba, ellátja - a bekapcsolódást követően - a 
végrehajtás folyamán jelentkező feladatokat, 

- ügyfélfogadási tevékenysége keretében, a hatáskörébe tartozó ügyekben fogadja az 
ügyfeleket az erre kijelölt hivatali helyiségeiben, a jogi segítségnyújtás területén ellátja a 
kihelyezett ügyfélfogadással kapcsolatos feladatokat, a pártfogó felügyelői feladatokkal 
összefüggésben a székhelyétől és a telephelyétől eltérően részirodákat működtet, 

- közreműködik a közérdekű bejelentések és panaszok intézésében, 
- közérdekű munka-büntetés ügycsoport keretében szervezi és ellenőrzi a közérdekű 

munka büntetés végrehajtását mind a felnőtt, mind a fiatalkorú elkövetők esetében, 
- a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság, illetve a gyámhatóság megkeresésére pártfogó 

felügyelői véleményt vagy környezettanulmányt készít, 
- végrehajtja a bűnelkövetők pártfogó felügyeletét - a büntetés-végrehajtással összefüggő 

pártfogó felügyelői feladatok kivételével, de beleértve a megelőző pártfogást -, ellenőrzi és 
segíti a jogszabályokban meghatározott, bírósági ítéletben elrendelt vagy megállapított, 
illetve az ügyészség által előírt magatartási szabályok megtartását és a kötelezettségek 
teljesítését,  

- az ügyész közvetítői eljárásra utaló határozata, illetve a bíróságnak a büntetőeljárást - a 
közvetítői eljárás lefolytatása érdekében hozott - felfüggesztő végzése alapján kitűzi a 
közvetítői megbeszélés időpontját és lefolytatja a közvetítői eljárást, okiratot állít ki a 
sértett és a terhelt közötti megállapodásról, 

- ellenőrzi a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítését, az eljárás befejezését 
követően a közvetítői eljárásról jelentést készít, amelyet megküld az ügyésznek, illetve a 
bíróságnak, 

- a kormányhivatal erre alkalmas helyiségében biztosítja a terheltek számára a csoportos 
foglalkozáson való részvétel lehetőségét, 

- a székhelyétől eltérő településeken kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat működtethet, 
- a jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása, a büntetőpolitikai célkitűzések 

végrehajtása érdekében gondoskodik az irodai típusú és a területi munkavégzés 
egyensúlyáról, különösen a közérdekű munka-büntetés, a környezettanulmányok és 
pártfogó felügyelői vélemények elkészítése, a helyszíni ellenőrzések lefolytatása 
területén, 
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- elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, 
nyilvántartó és egyéb hatósági feladatokat, 

- 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 
módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról; a fizetési feltételek módosítása iránt 
benyújtott kérelmekről, 

- megvizsgálja a jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott döntés ellen 
benyújtott fellebbezést, ennek alapján a döntését kijavítja, kiegészíti, visszavonja, 
módosítja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve a fellebbezést az 
ügy irataival együtt felterjeszti az Igazságügyi Hivatalhoz, 

- ellenőrzi a jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított számlákat - 
összevetve azokat a határozatokkal és a teljesítésigazolásokkal, illetve a pártfogó ügyvédi 
díjat megállapító jogerős határozattal; a kifogásolt számlákat visszaküldi a jogi 
segítőknek, ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak, 

- 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, valamint a fizetési kedvezményről rendelkező határozatot - a jogszabályban 
meghatározott összesítővel - továbbítja az Igazságügyi Hivatal gazdasági szervezeti 
egységének, 

- jogi segítségnyújtáskor a visszatérítési kötelezettség nem teljesítése esetén végrehajtási 
eljárást kezdeményez, vagy egyéb intézkedést tesz a követelés behajtása iránt, 

- peres ügyekben a támogatott fél képviseletére - indokolt esetben - pártfogó ügyvédet 
rendel ki, dönt a pártfogó ügyvéd felmentéséről, 

- a pártfogó ügyvéd díjigénye alapján megállapítja a pártfogó ügyvéd díját, a bíróság 
döntése alapján rendelkezik annak viseléséről, 

- döntése alapján, a peren kívüli támogatások esetén felülvizsgálhatja, a peres ügyekben a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgálja a támogatás feltételeinek fennállását, 

- a visszatérési kötelezettség elengedése, illetve mérsékelése iránt benyújtott 
méltányossági kérelmeket felterjeszti az Igazságügyi Hivatalhoz, 

- a polgári eljárásban nyújtott támogatásra vonatkozóan hivatalból kétévente, kérelemre, 
illetve szükségességének felmerülése alapján elvégzi a támogatás feltételei fennállásának 
felülvizsgálatát, 

- továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti 
kérelmeket és a jogszabályban foglalt esetekben végzi a tolmácsolással, fordítással 
kapcsolatos feladatokat, 

- ellátja a határon átnyúló tartási ügyekben a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. 
törvény (a továbbiakban: Jst.) alapján hatáskörébe tartozó feladatokat, 

- az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megszervezett ügyfélszolgálati tevékenység 
keretében tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben felmerült jogi kérdésekben, 

- tájékoztató tevékenységet lát el a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatosan, 
- az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet - az eset összes körülményeit vizsgálva és 

mérlegelve - érdemben elbírálja, 
- az azonnali pénzügyi segély kérelem elbírálásához tisztázza a tényállást, meghallgathatja 

az áldozatot vagy más személyt, megkeresheti a támogatás igénybevételének feltételeire 
vonatkozó adatokat nyilvántartó hatóságokat a közölt adatok valódiságának ellenőrzése 
érdekében, 

- az Igazságügyi Hivatal 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 pénzügyi segéllyel támogatja az áldozat lakhatással, ruházkodással, 
élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű 
rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés 
következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes, 

- 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, 
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- megvizsgálja az azonnali pénzügyi segély tárgyában hozott döntés ellen benyújtott 
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, és az ügy iratait - a keresetlevélben foglaltakra 
vonatkozó nyilatkozatával együtt - továbbítja az illetékes törvényszékhez, 

- megvizsgálja a visszatérítésre kötelező határozat, illetve a hatósági bizonyítvány kiállítása 
tárgyában hozott döntés, valamint az eljárás során hozott, önállóan fellebbezhető végzés 
ellen benyújtott fellebbezést, ennek alapján döntését visszavonja, módosítja, vagy a 
fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve a fellebbezést az ügy irataival együtt 
elbírálásra felterjeszti az Igazságügyi Hivatalhoz, 

- támogató hatóságként ellenőrzi a kormányhivatal 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, 

- az áldozat kérelmére segítséget nyújt a formanyomtatvány kitöltéséhez,  
- kérelemre igazolja, hogy a kérelmező áldozatsegítési támogatásban részesíthető 

áldozatnak minősül-e, 
- az Európai Unió más tagállamába irányuló kérelem esetén az áldozat rendelkezésére 

bocsátja az adott tagállam által használt nyomtatványt, valamint segítséget nyújt annak 
kitöltéséhez; a kárenyhítés iránti kérelmet és az annak megalapozottságát alátámasztó 
okmányokat továbbítja a bűncselekmény elkövetésének helye szerint illetékes tagállam 
döntő hatóságához, 

- hozzásegíti az áldozatot az alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, 
egészségbiztosítási ellátások és a szociális ellátások igénybevételéhez, ennek érdekében 
a területén működő egészségügyi szolgáltatóval együttműködési megállapodást köthet, 

- jogi tanácsot és segítséget nyújt a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés 
következtében jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak, a jogi segítségnyújtásra irányuló 
kérelmet továbbítja az ügyfél választása szerinti területileg illetékes megyének, 

- tájékoztatja az ügyfelet a büntető-, illetve szabálysértési eljárásbeli 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, 

- folyamatosan nyomon követi a visszatérítésre kötelezés, a támogatásokból való kizárás 
feltételeinek teljesülését, 

- kiskorú veszélyeztetettségéről való tudomásszerzés esetén haladéktalanul jelzi azt a 
kiskorú tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak; ha a 
feltárt körülmény a kiskorú életét, testi épségét súlyosan veszélyezteti, a jelzéssel 
egyidejűleg gyámhatósági eljárást kezdeményez; ha a hozzátartozók közötti erőszak 
veszélyét észleli, köteles jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, 

- biztosítja a lelki segítségnyújtást az azt igénylő ügyfelek részére. 
 

- funkcionális feladatok 
- gondoskodik a Főosztályhoz érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről, és szignálásra, 

majd iktatásra, irattározásra történő továbbításáról, 
- gondoskodik a kimenő iratok postázásáról, ennek érdekében a küldeményeket naponta a 

kormányhivatal által rendelkezésre bocsátott postazsákba elhelyezi, és azt átadja a belső 
postajárat részére, 

- gondoskodik a Központi Elektronikus Érkeztető Rendszerbe bekapcsolt társhatóságok 
részére történő továbbításáról, 

- igazolja a hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók megbízási díjának alapját képező 
teljesítést a járási hivatalok kirendelő és felmentő határozata szerint készült nyilvántartás, 
továbbá adatszolgáltatás alapján, 

- iktatja és irattározza a „LAKHAT” rendszerben a lakástámogatásokkal kapcsolatos 
ügyiratokat. 

- részt vesz a kormányhivatal, az Igazságügyi Hivatal által szervezett képzéseken, 
továbbképzéseken, 

- részt vesz a különböző (országos, regionális és helyi) szinteken működtetett mediációs 
mentori rendszerben, 

- együttműködik az Igazságügyi Hivatallal a szakmai ellenőrzéseinek lebonyolításában. 
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- egyéb feladatok 
- gondoskodik a feladatkörébe tartozó kötelező statisztikai adatszolgáltatások 

határidőben történő elkészítéséről, továbbá a feladatkörébe tartozó egyéb 
adatgyűjtésekről, 

- feladatkörét érintően elkészíti a beszámolókat, összefoglaló jelentéseket, szakmai 
segédleteket, 

- ellátja a hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók foglalkoztatásával kapcsolatos 
feladatokat, 

- megkeresésre tájékoztatást ad az engedélyes nyilvános adatairól, valamint arról, 
hogy az engedélyes működése az ellenőrzés során tett megállapítások alapján 
megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, továbbá a nyilvános adatokat egyedi 
azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai 
Hivatalnak, 

- a lakástámogatási ügyekben a „LAKHAT” rendszer alapján rendszeres 
adatszolgáltatást teljesít a Magyar Államkincstár Központja felé, 

- rendszeres (különös tekintettel az Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program keretein 
belüli kötelezettségre) és eseti jellegű adatszolgáltatást teljesít, szakmai anyagokat, 
statisztikai kimutatásokat készít elő a kormányhivatal, valamint az Igazságügyi Hivatal 
szervezeti egységei részére, 

- együttműködik az Igazságügyi Hivatal ellenőrzéseiben, vizsgálataiban, részt vesz az 
általa szervezett képzésekben, 

- egyes szakterületeit érintően a kormányhivatallal, az Igazságügyi Hivatallal 
együttműködve pályázatok előkészítésében és megvalósításában vesz részt, 

- a kormányhivatallal, az Igazságügyi Hivatallal együttműködve részt vesz az egyes 
szakterületek hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak fejlesztésében, 

- vezeti a pártfogó felügyelői tevékenységhez, az áldozatsegítéshez és a jogi 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó nyilvántartásokat; mindezen tevékenységre 
vonatkozóan adatokat szolgáltat; szakmai anyagokat készít elő a kormányhivatal, az 
Igazságügyi Hivatal szervezeti egységei részére, 

- végrehajtja a kormánymegbízott egyedi utasításait, kérésre jelentést, illetve 
beszámolót készít részére. 

III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 

III. 2. 1. A Szociális és Gyámügyi Osztály feladatai 

III. 2. 1. 1. A Szociális és Gyámügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

- a szakmai irányításért felelős minisztérium megkeresésére elemzi, értékeli a szociális 
és gyermekvédelmi igazgatás helyzetét, kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, 
jogszabály-módosításokat. 

III. 2. 1. 2. A Szociális és Gyámügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

- gondoskodik a kormányhivatal feladatkörébe tartozó szociális, gyámügyi és 
gyermekvédelmi ügyekben a szakmai irányítás feladatainak ellátásáról, 

- figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat a jegyzőkre, a szociális, gyermekjóléti 
illetve a gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények fenntartóira vonatkozóan, segíti 
továbbá azok alkalmazását,  

- szervezi és koordinálja a munkatervben szereplő feladatok ellátását, 
- szakmai koordinációs értekezletet hív össze, elsősorban a gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladat- és hatásköröket ellátó hatóságok, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók számára, 

- közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében, 
- véleményezi a helyi önkormányzatnak az önkormányzati ellátórendszer átalakítására 

vonatkozó javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a javaslatok 
megváltoztatását, 

- elősegíti és koordinálja a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó 
programok indítását a veszélyeztetett, továbbá a bűncselekményt elkövetett, de nem 
büntethető, valamint a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára, 

- minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozó jelentésben elemzi az 
illetékességi területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét, és 
értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet, 
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- egyeztető értekezletet tart a jelentés ismertetése és a bűnmegelőzés érdekében 
elvégzendő feladatok megvitatása céljából, 

- ellátja a szociális nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat, 
- ellátja a hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók képzésének, továbbképzésének, 

átképzésének megszervezésével összefüggésben meghatározott feladatokat, 
- kapcsolatot tart a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben a feladat- és hatáskörrel 

rendelkező központi és területi államigazgatási szervekkel és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma illetékes főosztályaival. 

III. 2. 1. 3. A Szociális és Gyámügyi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

- az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napig a szakmai irányító szerv által kiadott 
országos hatósági ellenőrzési terv alapján elkészíti a Ket. szerinti hatósági ellenőrzési 
tervét, melyet megküld az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak,  

- tájékoztatja a szakmai irányításért felelős minisztériumot az ellenőrzési tervről, 
valamint az ellenőrzések és vizsgálatok tapasztalatairól, 

- első fokon dönt az engedélyesek adatainak a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába 
történő bejegyzéséről módosításáról, törléséről (falugondnoki szolgáltatás, 
tanyagondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek 
részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 
alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai 
szociális munka, időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása, 
pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása, hajléktalan 
személyek nappali ellátása, időskorúak gondozóháza, fogyatékos személyek 
gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti 
otthona, éjjeli menedékhely, hajléktalan személyek átmeneti szállása, idősek otthona, 
fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek 
otthona, hajléktalanok otthona, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, 
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs 
intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek 
rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú 
lakóotthona,  pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona, szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthona, támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére, 
támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére, támogatott lakhatás 
szenvedélybetegek részére, egyéb speciális szociális intézményi ellátás, 
gyermekjóléti szolgálat, gyermekjóléti központ, bölcsőde, hetes bölcsőde, önálló 
családi napközi, hálózatban működtetett családi napközi, családi gyermekfelügyelet, 
házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek átmeneti házi 
gondozása, nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás, helyettes szülői 
hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülői 
hálózat, gyermekotthon, központi speciális gyermekotthon, központi speciális 
gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon, különleges 
gyermekotthon, lakásotthon, speciális lakásotthon, különleges lakásotthon, kizárólag 
kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon, utógondozó otthon, külső férőhelyen 
biztosított utógondozói ellátás, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén) 

- ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok jegyzői, mint 
gyámhatóságok, és a gyámhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését, 

- a gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén javaslatot tesz fegyelmi 
felelősségre vonás alkalmazására, illetve büntetőeljárást kezdeményez a gyermek 
sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén, 

- ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló jogszabály által a 
hatáskörébe utalt ellenőrzési és nyilvántartási feladatokat, 

- bejegyzés hiányában nyújtott szolgáltatásról való tudomásszerzés esetén helyszíni 
szemlét tart, bírságot szab ki, és alkalmazza a jogszabályban előírt 
jogkövetkezményeket, 
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- másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének a 
gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetének fennállása megállapításának ügye, óvodáztatási támogatásra való 
jogosultság), 

- másodfokú hatósági jogkört gyakorol a gyámhivatalnak a gyermekvédelmi és 
gyámügyi hatósági ügyeiben (ideiglenes hatályú elhelyezés, szülői felügyelettel 
kapcsolatos döntés, nevelésbe vétel, utógondozás és utógondozói ellátás, 
közreműködés a bírósági végrehajtásban, védelembe vétel, megelőző pártfogás, 
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása, iskoláztatási támogatás 
folyósításával kapcsolatos döntés, otthonteremtési támogatás, gyermektartásdíj 
megelőlegezése, családi jogállás rendezése, terhességet eltitkoló, válsághelyzetben 
lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében  szükséges intézkedések 
megtétele, örökbefogadás, perindítás, gondnoksággal kapcsolatos döntés, feljelentés 
megtétele, eltűnt személy holtnak nyilvánításának kérése a bíróságtól, 
kapcsolattartás, szülő nyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyás, 
családbafogadás, 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésével kapcsolatos 
döntés, tanköteles gyermek művészeti-, sport- modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatással kapcsolatos döntés, gyámság, előzetes 
jognyilatkozat, támogató, hivatásos támogató kirendelése iránti kérelem elbírálása, 18 
életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen 
korlátozott személy művi meddővé tétel iránti kérelem elbírálása), 

- másodfokú hatósági jogkört gyakorol az ügyészség és a bíróság kivételével a Gyvt. 
72. § (1) bekezdése szerinti beutaló szerv által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés 
tekintetében, 

- ellenőrzési jogkörében legalább négyévenként ellenőrzi a gyámhatóságok gyámügyi 
és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét, 

- az emberi erőforrások minisztere, mint a család- és ifjúságügyért felelős miniszter 
utasítása alapján a meghatározott témakörben az ellenőrzési tervben 
meghatározottakon túl vizsgálatot folytat le, 

- nyilvántartást vezet a jogszabály által meghatározott adatokról,  
- elkészíti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekkel/szolgáltatásokkal, illetve a 

gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentést. 
- folyamatosan figyelemmel kíséri az Szt.-ben meghatározott ellátási kötelezettségek 

teljesítését, és amennyiben az önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak 
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az ellátási kötelezettségéből adódó 
feladatainak, különösen fenntartói feladatának, illetve az önkormányzat 
szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének nem tesz eleget, megfelelő határidő 
tűzésével felszólítja a feladat teljesítésére, 

- ellátja a járási hivatalok szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését a szociális 
ügyek tekintetében, másodfokon eljár a járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális 
hatósági ügyekben,  

- elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a tartós bentlakásos szociális intézmény 
fenntartója kérelmére a térítésidíj-hátralék erejéig a jelzálogjog bejegyzés 
kezdeményezése tárgyában, 

- elsőfokú hatósági jogkört gyakorol a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 
fogyatékkal élő személyek szerzési és átalakítási támogatási kérelmei ügyében, 

- másodfokon eljár a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe utalt egyes 
lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok törlesztési kötelezettségének tárgyában 
hozott döntései tekintetében, 

- első fokon dönt az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli 
foglalkoztatása esetén a szociális foglalkoztatási engedélyek kiadásáról, ellenőrzi az 
engedélyezett foglalkoztatást, valamint nyilvántartást vezet a szociális 
foglalkoztatásról, 

- ellátja a feladatkörével összefüggő közérdekű bejelentések, egyedi panaszok 
kivizsgálását és intézését. 
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III. 2. 1. 4. A Szociális és Gyámügyi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

- igazolja a hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók megbízási díjának alapját 
képező teljesítést a járási hivatalok kirendelő és felmentő határozata szerint készült 
nyilvántartás, továbbá adatszolgáltatás alapján. 

III. 2. 1. 5. A Szociális és Gyámügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében 

- gondoskodik a feladatkörébe tartozó kötelező statisztikai adatszolgáltatások 
határidőben történő elkészítéséről, valamint a feladatkörébe tartozó egyéb 
adatgyűjtésekről, 

- feladatkörét érintően elkészíti a beszámolókat, összefoglaló jelentéseket, szakmai 
segédleteket, 

- ellátja a hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók foglalkoztatásával kapcsolatos 
feladatokat, 

- megkeresésre tájékoztatást ad az engedélyes nyilvános adatairól, valamint arról, 
hogy az engedélyes működése az ellenőrzés során tett megállapítások alapján 
megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, valamint a nyilvános adatokat egyedi 
azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai 
Hivatalnak. 

III. 2. 2. Az Igazságügyi Osztály feladatai 

III. 2. 2. 1. Az Igazságügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

- módszertani fejlesztéseit, az egyes szakterületekre vonatkozó sztenderdek építését 
illetően - az előzetes egyeztetésre is kiterjedően - együttműködik a kormányhivatallal, 
az Igazságügyi Hivatallal, 

- erre vonatkozó megkeresés esetén véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok, 
kormánymegbízotti, főigazgatói intézkedések, illetve a kormányhivatal egyéb 
szabályzatainak tervezetét. 

III. 2. 2. 2. Az Igazságügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

- illetékességi területén együttműködik a bíróságokkal, az ügyészségekkel, a büntetés-
végrehajtási intézetekkel, a rendőrséggel, a gyámhatóságokkal és más hatóságokkal, 
valamint az önkormányzatokkal, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal, a 
konzuli szolgálattal, a helyi és nemzetiségi 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, az 
oktatási intézményekkel, a munkáltatókkal, a társadalmi és egyéb szervezetekkel, 
valamint az állampolgárokkal, 

- illetékességi területén együttműködést alakít ki a jogi segítőkkel, a megyei ügyvédi 
kamarákkal, a területi közjegyzői kamarákkal, az önkormányzatokkal, a társadalmi és 
egyéb szervezetekkel, bíróságokkal, 

- külön forrás és kapacitás hiányában a feladat-megvalósítás érdekében együttműködik 
az állami és önkormányzati szervekkel, a társadalmi és egyéb szervezetekkel; 
együttműködési megállapodást, ellátási szerződést köthet, 

- részt vesz a szakterületet érintő feladatok megvalósítása érdekében a hazai 
pályázatok előkészítésében és megvalósításában, 

- egyezteti a kormányhivatal illetékes főosztályával a pártfogó felügyelők által adható 
segélyek keretösszegének nagyságára vonatkozó igényét, 

- közreműködik a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiai céljaiból eredő feladatok 
ellátásában, 

- jogi segítségnyújtás esetén visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve 
mérséklése iránt benyújtott méltányossági kérelmeket felterjeszti az Igazságügyi 
Hivatalhoz, 

- gondoskodik arról, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervek, intézmények, 
hatóságok az áldozatokat megillető jogokat megismerjék és érvényesítsék, 
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- továbbítja a kárenyhítési kérelmet a döntésre jogosult hatósághoz, útmutatást ad a 
kiegészítő adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, szükség szerint beszerzi a 
kiegészítő adatokat,  

- felterjeszti a visszatérítési kötelezettség elengedése, illetve mérséklése iránt 
benyújtott méltányossági kérelmeket az Igazságügyi Hivatalhoz, 

- gondoskodik az áldozatsegítő tevékenységről szóló tájékoztatók elkészítéséről, 
hozzáférhetőségéről, a formanyomtatványok hozzáférhetőségéről. 

III. 2. 2. 3. Az Igazságügyi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

- ügyfélfogadási tevékenysége keretében, a hatáskörébe tartozó ügyekben fogadja az 
ügyfeleket az erre kijelölt hivatali helyiségeiben, a jogi segítségnyújtás területén ellátja 
a kihelyezett ügyfélfogadással kapcsolatos feladatokat, a pártfogó felügyelői 
feladatokkal összefüggésben a székhelyétől és a telephelyétől eltérően részirodákat 
működtet, 

- közreműködik a közérdekű bejelentések és panaszok intézésében, 
- közérdekű munka-büntetés ügycsoport keretében szervezi és ellenőrzi a közérdekű 

munka büntetés végrehajtását mind a felnőtt, mind a fiatalkorú elkövetők esetében, 
- a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság, illetve a gyámhatóság megkeresésére 

pártfogó felügyelői véleményt vagy környezettanulmányt készít, 
- végrehajtja a bűnelkövetők pártfogó felügyeletét - a büntetés-végrehajtással 

összefüggő pártfogó felügyelői feladatok kivételével, de beleértve a megelőző 
pártfogást -, ellenőrzi és segíti a jogszabályokban meghatározott, bírósági ítéletben 
elrendelt vagy megállapított, illetve az ügyészség által előírt magatartási szabályok 
megtartását és a kötelezettségek teljesítését,  

- az ügyész közvetítői eljárásra utaló határozata, illetve a bíróságnak a büntetőeljárást - 
a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében hozott - felfüggesztő végzése alapján kitűzi 
a közvetítői megbeszélés időpontját és lefolytatja a közvetítői eljárást, okiratot állít ki a 
sértett és a terhelt közötti megállapodásról, 

- ellenőrzi a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítését, az eljárás 
befejezését követően a közvetítői eljárásról jelentést készít, amelyet megküld az 
ügyésznek, illetve a bíróságnak, 

- a kormányhivatal erre alkalmas helyiségében biztosítja a terheltek számára a 
csoportos foglalkozáson való részvétel lehetőségét, 

- a székhelyétől eltérő településeken kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat működtethet, 
- a jogszabályokban meghatározott feladatok végrehajtása, a büntetőpolitikai 

célkitűzések végrehajtása érdekében gondoskodik az irodai típusú és a területi 
munkavégzés egyensúlyáról, különösen a közérdekű munka-büntetés, a 
környezettanulmányok és pártfogó felügyelői vélemények elkészítése, a helyszíni 
ellenőrzések lefolytatása területén, 

- elvégzi a jogi segítségnyújtásról szóló jogszabályokban meghatározott engedélyező, 
nyilvántartó és egyéb hatósági feladatokat, 

- 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 módosításáról, felülvizsgálatáról, visszavonásáról; a 
fizetési feltételek módosítása iránt benyújtott kérelmekről, 

- megvizsgálja a jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott döntés ellen 
benyújtott fellebbezést, ennek alapján a döntését kijavítja, kiegészíti, visszavonja, 
módosítja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve a fellebbezést 
az ügy irataival együtt felterjeszti az Igazságügyi Hivatalhoz, 

- ellenőrzi a jogi segítők, valamint más ügyvédek, ügyvédi irodák által kiállított 
számlákat - összevetve azokat a határozatokkal és a teljesítésigazolásokkal, illetve a 
pártfogó ügyvédi díjat megállapító jogerős határozattal; a kifogásolt számlákat 
visszaküldi a jogi segítőknek, ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak, 
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- 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, valamint a fizetési kedvezményről rendelkező 
határozatot - a jogszabályban meghatározott összesítővel - továbbítja az Igazságügyi 
Hivatal gazdasági szervezeti egységének, 

- jogi segítségnyújtáskor a visszatérítési kötelezettség nem teljesítése esetén 
végrehajtási eljárást kezdeményez, vagy egyéb intézkedést tesz a követelés 
behajtása iránt, 

- peres ügyekben a támogatott fél képviseletére - indokolt esetben - pártfogó ügyvédet 
rendel ki, dönt a pártfogó ügyvéd felmentéséről, 

- a pártfogó ügyvéd díjigénye alapján megállapítja a pártfogó ügyvéd díját, a bíróság 
döntése alapján rendelkezik annak viseléséről, 

- döntése alapján, a peren kívüli támogatások esetén felülvizsgálhatja, a peres 
ügyekben a jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgálja a támogatás 
feltételeinek fennállását, 

- a visszatérési kötelezettség elengedése, illetve mérsékelése iránt benyújtott 
méltányossági kérelmeket felterjeszti az Igazságügyi Hivatalhoz, 

- a polgári eljárásban nyújtott támogatásra vonatkozóan hivatalból kétévente, 
kérelemre, illetve szükségességének felmerülése alapján elvégzi a támogatás 
feltételei fennállásának felülvizsgálatát.  

- továbbítja az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti 
kérelmeket és a jogszabályban foglalt esetekben végzi a tolmácsolással, fordítással 
kapcsolatos feladatokat, 

- ellátja a határon átnyúló tartási ügyekben a Jst. alapján hatáskörébe tartozó 
feladatokat, 

- az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megszervezett ügyfélszolgálati 
tevékenység keretében tájékoztatást ad az egyszerű megítélésű ügyekben felmerült 
jogi kérdésekben, 

- tájékoztató tevékenységet lát el a jogi segítségnyújtás igénybevételével 
kapcsolatosan, 

- az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet - az eset összes körülményeit vizsgálva 
és mérlegelve - érdemben elbírálja, 

- az azonnali pénzügyi segély kérelem elbírálásához tisztázza a tényállást, 
meghallgathatja az áldozatot vagy más személyt, megkeresheti a támogatás 
igénybevételének feltételeire vonatkozó adatokat nyilvántartó hatóságokat a közölt 
adatok valódiságának ellenőrzése érdekében, 

- az Igazságügyi Hivatal 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 pénzügyi segéllyel támogatja az áldozat lakhatással, ruházkodással, 
élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű 
rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés 
következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes, 

- 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, 

- megvizsgálja az azonnali pénzügyi segély tárgyában hozott döntés ellen benyújtott 
bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet, és az ügy iratait - a keresetlevélben foglaltakra 
vonatkozó nyilatkozatával együtt - továbbítja az illetékes törvényszékhez, 

- megvizsgálja a visszatérítésre kötelező határozat, illetve a hatósági bizonyítvány 
kiállítása tárgyában hozott döntés, valamint az eljárás során hozott, önállóan 
fellebbezhető végzés ellen benyújtott fellebbezést, ennek alapján döntését 
visszavonja, módosítja, vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve a 
fellebbezést az ügy irataival együtt elbírálásra felterjeszti az Igazságügyi Hivatalhoz, 
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- támogató hatóságként ellenőrzi a kormányhivatal 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, 

- az áldozat kérelmére segítséget nyújt a formanyomtatvány kitöltéséhez,  
- kérelemre igazolja, hogy a kérelmező áldozatsegítési támogatásban részesíthető 

áldozatnak minősül-e, 
- az Európai Unió más tagállamába irányuló kérelem esetén az áldozat rendelkezésére 

bocsátja az adott tagállam által használt nyomtatványt, valamint segítséget nyújt 
annak kitöltéséhez; a kárenyhítés iránti kérelmet és az annak megalapozottságát 
alátámasztó okmányokat továbbítja a bűncselekmény elkövetésének helye szerint 
illetékes tagállam döntő hatóságához, 

- 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, 

- jogi tanácsot és segítséget ad a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés 
következtében jogaiban sérelmet szenvedett áldozatnak, a jogi segítségnyújtásra 
irányuló kérelmet továbbítja az ügyfél választása szerinti területileg illetékes 
megyének, 

- tájékoztatja az ügyfelet büntető-, illetve szabálysértési eljárásbeli jogairól és 
kötelezettségeiről, a számára elérhető támogatások fajtáiról, az igénylés feltételeiről, 
valamint az egyéb ellátásokról és jogérvényesítési lehetőségekről, továbbá 
tájékoztató anyagokat készít az áldozatok számára, 

- folyamatosan nyomon követi a visszatérítésre kötelezés, a támogatásokból való 
kizárás feltételeinek teljesülését, 

- kiskorú veszélyeztetettségéről való tudomásszerzés esetén haladéktalanul jelzi azt a 
kiskorú tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak; ha a 
feltárt körülmény a kiskorú életét, testi épségét súlyosan veszélyezteti, a jelzéssel 
egyidejűleg gyámhatósági eljárást kezdeményez; ha a hozzátartozók közötti erőszak 
veszélyét észleli, köteles jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, 

- biztosítja a lelki segítségnyújtást az azt igénylő ügyfelek részére. 

III. 2. 2. 4. Az Igazságügyi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

- részt vesz a kormányhivatal, az Igazságügyi Hivatal által szervezett képzéseken, 
továbbképzéseken, 

- részt vesz a különböző (országos, regionális és helyi) szinteken működtetett 
mediációs mentori rendszerben, 

- együttműködik a kormányhivatallal, az Igazságügyi Hivatallal a szakmai 
ellenőrzéseinek lebonyolításában. 

III. 2. 2. 5. Az Igazságügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében 

- rendszeres (különös tekintettel az Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program keretein 
belüli kötelezettségre) és eseti jellegű adatszolgáltatást teljesít, szakmai anyagokat, 
statisztikai kimutatásokat készít elő a kormányhivatal, valamint az Igazságügyi Hivatal 
szervezeti egységei részére, 

- együttműködik a kormányhivatal, az Igazságügyi Hivatal ellenőrzéseiben, 
vizsgálataiban, részt vesz az általa szervezett képzésekben, 

- egyes szakterületeit érintően, a kormányhivatal az Igazságügyi Hivatallal 
együttműködve pályázatok előkészítésében és megvalósításában vesz részt, 

- a kormányhivatallal, az Igazságügyi Hivatallal együttműködve részt vesz az egyes 
szakterületek hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak fejlesztésében, 

- vezeti a pártfogó felügyelői tevékenységhez, az áldozatsegítéshez és a jogi 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó nyilvántartásokat; mindezen tevékenységre 
vonatkozóan adatokat szolgáltat; szakmai anyagokat készít elő a kormányhivatal, az 
Igazságügyi Hivatal szervezeti egységei részére, 

- végrehajtja a kormányhivatallal a kormánymegbízott egyedi utasításait, kérésre 
jelentést, illetve beszámolót készít. 
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IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

 

IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok  

- a hatósági ügyintézők a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti 
munkamegosztásuk alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a Ket. 
rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály eltérő eljárási 
szabályokat állapít meg. Az ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb határidőt 
bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. A 
határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell 
alkalmazni, 

- az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú 
eljárás fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthat be az elsőfokú határozat ellen, 
valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja, 

-  a kérelem valamint a fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző 
haladéktalanul, valamint az eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a 
kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik-e, 

- a kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiánya megállapítása esetén a 
hatósági ügyintéző előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt, 

- ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági 
ügyintéző - amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti 
kötelezettsége fennáll - értesíti az ügyfelet/ügyfeleket, 

- a hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése 
veszélyben van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést, 

- a hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-
ában meghatározott feltételek fennállása esetén, 

- a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában 
meghatározott feltételek bekövetkezése esetén, 

- a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában 
meghatározott feltételek fennállása esetén,  

- a hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet 
és képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja, 

- a hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 
kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén, 

- a döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 
rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre 
bizonyítási eljárást lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél 
nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői 
vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A 
jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni, 

- a hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak 
szerint vehet igénybe, 

- a Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási 
bírság kiszabását tartalmazó döntést, 

- az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában 
foglaltak betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a 
szerint az adatok zártan kezelését, 

- a hatósági ügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 
- a hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás 

során felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 
72. §-ában meghatározottakat kell tartalmaznia, 

- a hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 
közzétételéről, 

- a hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén 
gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztéséről, a fellebbezésről 
kialakított álláspont előkészítéséről. Megvizsgálja, van-e helye az érdemi vizsgálat nélküli 
elutasításnak, költségmentesség iránti kérelem elbírálásának, döntés kijavításának, 
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módosításának, visszavonásának, ennek hiányában az ügy iratainak felterjesztésének a 
II. fokú hatóság részére, 

- az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető 
legrövidebb időn belül kell előkészíteni, 

- a hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben, 
- a hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  

IV. 2. 1. Szociális és Gyámügyi Osztály 

- Szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, adatmódosítás, törlés 
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján a fenntartó által 
benyújtott kérelmet az ügyintéző besorolja az országos nyilvántartásban, 

- feltételek vizsgálata, mellékletek, szakhatósági hozzájárulások, szakkérdések, szakmai 
program véleményeztetése, helyszíni szemle tartása, nyilvántartások (egyéni vállalkozók, 
cégnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás, adózók nyilvántartása, egyházi személyek 
nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás, közúti közlekedés nyilvántartása) adataival 
egyeztetés, 

- új engedélyes esetén ágazati azonosító megkérése, 
- a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről, adatmódosításról, törlésről, esetleg a 

bejegyzés elutasításáról szóló határozat kiadása, 
- döntések jogerősítése, 
- jogerős és végrehajtható határozat tartalmáról értesítés megküldése a jogszabály által 

meghatározott szervek részére, 
- tanúsítvány kiállítása, 
- módszertani szakértői díjról történő rendelkezés, amennyiben az eljárásban szakértő 

bevonása szükséges volt, és a hiánypótlásról szóló végzésben szakértői díj befizetésére 
lett kötelezve a fenntartó. 

- Szociális foglalkoztatás engedélyezése, szociális foglalkoztatási engedély módosítása, 
visszavonása 

- a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 
szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján az eljárás a fenntartó kérelmére indul,  

- feltételek vizsgálata, mellékletek, szakhatósági hozzájárulások, foglalkoztatási szakmai 
program véleményeztetése, ha szükséges, helyszíni szemle tartása, 

- a szociális foglalkoztatási engedély kiadása, módosítása, 
- döntések jogerősítése, 
- jogerős és végrehajtható határozat tartalmáról értesítés megküldése a jogszabály által 

meghatározott szervek részére, 
- tanúsítvány kiállítása, 
- nyilvántartásba vétel. 

- A súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési és/vagy átalakítási 
támogatása 

- az I. fokú eljárás a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet alapján az ügyfél kérelmére indul, 

- a támogatásra való jogosultsági feltételek vizsgálata, 
- a támogatásra való jogosultsági feltételeknek meg nem felelő kérelmező esetén elutasító 

határozat meghozatala, 
- a támogatásra való jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek kérelmeinek rögzítése, 

bizottsági ülésre történő előkészítése, 
- bizottsági ülés tartása, javaslattétel a támogatásban részesítendő személyekről, illetőleg 

sorrend felállítása a támogatásban nem részesített kérelmezők között, 
- döntés meghozatala (támogatás megállapításáról vagy a kérelem elutasításáról), 
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a finanszírozó szervezet értesítése az új és 

használt személygépkocsi vásárlásához nyújtott támogatásra jogosult személyekről, 
- a kerekesszék vásárlásához megállapított szerzés, valamint az átalakítási támogatásban 

részesített személyek részére utalvány kiállítása és megküldése, 
- a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétel esetleges megállapítása, 
- a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétel esetleges megállapítása esetén a 

támogatás kamattal megemelt összegének visszafizetésére való kötelezés, 
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- az elidegenítési tilalomra vonatkozó bejegyzés törlése a járműnyilvántartásból. 
- Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

ellenőrzése 
- a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 36. §-ában, illetőleg a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § b) pontja 
alapján az engedélyesek ellenőrzése, 

- ügyfél értesítése az ellenőrzés megindításáról, a jogszabály által meghatározott hatóság 
és módszertani intézmény bevonása, 

- megbízólevél kiadása, 
- ellenőrzési adatlap megküldése elektronikus úton, 
- helyszíni ellenőrzés lefolytatása, dokumentációk vizsgálata a hatályos ellenőrzési tervben 

meghatározott szempontok alapján, 
- az eljárásba bevont hatóságok jelentésének, a módszertani szakvélemény megérkezését 

- ennek hiányában a szakvélemény elkészítésére rendelkezésre álló határidő 
eredménytelen elteltét - követően a jegyzőkönyv megküldése az intézményvezető részére 
az észrevétel tételének biztosításának lehetőségével, 

- az ellenőrzési jegyzőkönyv megküldése a fenntartónak a szolgáltató vezetője által tett 
kifogások, észrevételek figyelembe vételével, 

- ellenőrzési jegyzőkönyv módosítása a fenntartó által - esetlegesen - tett észrevételek, 
kifogások alapján, 

- jogszabályszerű működés, azaz a jogszabályok, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba 
bejegyzett adatoknak megfelelő működés esetén az eljárás végzéssel történő 
megszüntetése, vagy határidő tűzésével kötelező végzés meghozatala, vagy hatósági 
szerződés megkötése, vagy a szolgáltatói nyilvántartás bejegyzett adatok hivatalból 
történő módosítása, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezmények 
alkalmazása, 

- ellenőrzésről készült jegyzőkönyv, egyszerűsített jegyzőkönyv megküldése az illetékes 
hatóságoknak. 

- Szociális foglalkoztatás ellenőrzése 
- Az eljárás folyamata megegyezik a d) pontban leírtakkal, a szociális szolgáltatók 

ellenőrzésével egy eljárás keretében történik. 
- Térítési díj hátralék jelzálogként történő bejegyzése 

- első fokon eljár az Szt. 119. § (3) bekezdése, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (4) 
bekezdése alapján a tartós bentlakásos szociális intézmény fenntartójának kérelmére a 
személyi térítési díj hátralék erejéig a jelzálogjog bejegyzésének kezdeményezéséről, 

- az eljárás a fenntartó kérelmére indul, 
- értesítés az eljárás megindításáról az ellátott, illetve törvényes képviselője részére, 
- a kérelem mellékleteinek átvizsgálását követően szükség esetén hiánypótlás, egyéb 

bizonyítási eljárás lefolytatása, az ingatlan-nyilvántartás adatainak lekérése, 
- döntés meghozatala, 
- a jogerős döntés megküldése a jelzálogjog bejegyzése érdekében az illetékes járási 

hivatal földhivatali osztályának. 
- II. fokú hatósági ügyintézés 

- a Gyvt. 16. § (1) bekezdésének a) pontja, az Szt. 4/A. § (1) bekezdésének d) pontja, 
valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet 6/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a kormányhivatal dönt a jegyzők, járási 
hivatalok gyermekvédelmi és gyámügyi hatáskörében hozott, illetőleg a járási hivatalok 
szociális hatáskörében hozott döntések ellen benyújtott fellebbezések tárgyában, 

- ha közvetlenül a II. fokú szervhez érkezik a fellebbezés, annak áttétele az I. fokú hatóság 
részére az iratok egyidejű bekérésével, amennyiben az I. fokú hatóság nem kívánja 
módosítani saját hatáskörben a döntését, 

- ha a fellebbezés az előzményi iratokkal együtt az I. fokú hatóságtól érkezik, a 
dokumentumok vizsgálata, 

- szükség esetén hiánypótlási felhívás kibocsátása, belföldi jogsegély kérése, szakhatóság 
megkeresése, szakkérdés vizsgálata, ügyfél idézése, értesítés esetleges helyszíni 
szemléről, 

- szükség esetén szakértő kirendelése, 
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- döntés meghozatala, 
- a döntés közlése érdekében a döntés és az I. fokú iratanyag visszaküldése az I. fokú 

hatósághoz. 
- Szakmai irányítás, felügyelet és ellenőrzés 

- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
13. § a) pontja, a 14. § (1) bekezdés a) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7-8. 
§-ai alapján az éves ellenőrzési tervben meghatározott szervek (jegyzők, járási hivatalok) 
ellenőrzésének előkészítése, figyelembe véve a szakmai irányító szerv országos hatósági 
ellenőrzési tervében meghatározott szempontokat, 

- értesítés küldése az ellenőrzéssel érintett hatóság vezetője részére, 
- helyszíni ellenőrzés esetén megbízólevél kiadása, 
- helyszíni ellenőrzés esetén jegyzőkönyv készítése, 
- a vizsgálat eredményéről jelentéstervezet készítése, annak megküldése az ellenőrzött 

hatóság vezetője részére, 
- megismerési záradék bekérése, illetve nyilatkozat az észrevétel tételéről vagy arról, hogy 

észrevételt nem kívánnak tenni, 
- észrevétel esetén azok helytállóságának vizsgálata, és az összefoglaló jelentés 

elkészítése illetve annak megküldése, 
-  súlyos hibák, hiányosságok esetén intézkedési terv bekérése, intézkedési tervet nem 

igénylő észrevételek esetén írásbeli beszámoló kérése, 
- intézkedési terv véleményezése, jóváhagyása, 
- amennyiben az ellenőrzés során feltárt súlyos hiányosságok azt indokolják, 

jogkövetkezmények alkalmazása, 
- az intézkedési terv megvalósulására vonatkozó beszámoló értékelése, az ellenőrzés 

lezárása. 
- Éves gyermekvédelmi átfogó értékelés 

- a Gyvt. 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatok által minden év március 31. 
napjáig megküldött éves gyermekvédelmi átfogó értékelés áttanulmányozása, 

-  javaslat készítése, amennyiben az értékelés nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek. 

- Gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátori tevékenység 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a, illetőleg a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 
10.) Korm. rendelet 5/A. §-a alapján az alábbi koordinátori tevékenységek ellátása: 
- a pályázatok figyelemmel kísérése, azokról tájékoztatás nyújtása, felhasználáshoz 

segítségnyújtás, 
- bűnmegelőzési tevékenység ellenőrzése, értékelése, 
- gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén segítség nyújtása, 
- a gyermekvédelmi intézkedések végrehajtásának ellenőrzése, 
- bűnmegelőzési programok összehangolása, 
- megyei egyeztető értekezlet tartása. 

- Ágazati képzések, továbbképzések 
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
17. §-ában foglaltak alapján gyámhivatali értekezlet tartása, 

- a Gyvt. 102. § (2) bekezdése, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a, valamint a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek 
képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet alapján hivatásos 
gondnoki, hivatásos támogatói képzés, hivatásos gondnoki továbbképzés, szükség 
esetén hivatásos támogatói átképzés megszervezése. 

- Szociális szolgáltatások megszervezésének, illetve a szolgáltatásszervezési koncepció 
készítési kötelezettség ellenőrzése 

- az Szt. 90/A. §-ában alapján az önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak 
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv ellátási kötelezettségének vizsgálata, a 
nem nyújtott szolgáltatások megállapítása, 
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- tájékoztatás kérése a szolgáltatói nyilvántartás adatai alapján nem biztosított 
szolgáltatások megszervezéséről, 

- a feladat-ellátási vagy ellátási szerződést kötő fenntartó felhívása a szolgáltatói 
nyilvántartásban történő adatmódosításra a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról szóló 369/2013. (X. 24.) 
Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, 

- állami fenntartók felhívása a kötelezően biztosítandó szolgáltatás megszervezésére 
határidő tűzésével. 

- Önkormányzati ellátórendszere átalakítására vonatkozó javaslatok véleményezése 
- a Gyvt., valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltak alapján a helyi önkormányzat által megküldött, az 
ellátórendszer átalakítására vonatkozó javaslatok áttanulmányozása, 

- az ellátórendszer átalakítására vonatkozó terv megküldése a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, 

- összegző vélemény elkészítése, 
- javaslat megfogalmazása, ha a döntés a vélemény birtokában történt, de nem jogszerű, 

és ha a döntés a vélemény mellőzésével történt, szükség esetén a javaslatok 
megváltoztatásának kezdeményezése. 

- Hivatásos gondnokok, hivatásos támogatók foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok 
- a Gyvt. 102. §-a, illetőleg a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19/A. §-a alapján a hivatásos gondnoki, hivatásos 
támogatói feladatokat ellátó személyekkel megbízási szerződés kötése, 

- a megbízási díj kifizetésének szükséges teljesítésigazolások elkészítése, 
- a megbízási szerződések felmondására vonatkozó nyilatkozatok továbbítása, 

amennyiben azt a Szociális és Gyámügyi Osztályhoz küldik meg, 
- indokolt esetben felszólítás a büntetlen előélet igazolására, 
- a büntetlen előélet igazolására történő felhívás esetén a hatósági bizonyítvány kiadása 

iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről történő 
gondoskodás. 

- A lakáscélú állami támogatás igénybevétele jogszerűségének hatósági ellenőrzése 
-   a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2011. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (15) 

bekezdésében, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek 
állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. § (11) bekezdésében, a 
lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § (8) 
bekezdésében, az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 13. § (5) bekezdésében, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését 
érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) 
Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a hatósági ellenőrzés 
lefolytatása, 

- az ellenőrzés előkészítése során az előzményes iratanyaghoz a LAKHAT rendszer 
adatainak kinyerése, tulajdoni lap lekérése, 

- az ügyfél értesítése az ellenőrzés lefolytatásáról, 
- belföldi jogsegély iránti megkeresés, iratok bekérése, 
- megbízólevél kiadása, 
- helyszíni szemle lefolytatása, jegyzőkönyv felvétele és átadása az ügyfélnek, 
- az ellenőrzés eredményének értékelése, a hatósági ellenőrzés lezárása.  

- Elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás lakástámogatási ügyben 
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2011. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (13) 
bekezdésében, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek 
állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdésében, a 
lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § (6) 
bekezdésében, az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 13. § (2) bekezdésében, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését 
érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) 
Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás lefolytatása. 

- a kérelemre vagy hivatalból indult eljárás során az ügy előzményezése, irat rögzítése a 
LAKHAT rendszerben, 

- a támogatási ügy érdemi vizsgálata, illetőleg a bizonyítási eljárás során a kérelmek és 
mellékleteinek áttekintése, szükség esetén hiánypótlás, nyilatkozattételre felhívás, idézés, 
jegyzőkönyv, belföldi jogsegély, hiányzó iratok bekérése, 
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- a döntés meghozatala és annak közlése, 
- a döntés jogerősítése, kézbesítési vélelem megállapítása, hirdetményi kézbesítés, eljárási 

illeték visszatérítése, 
- indokolt esetben intézkedés az adók módjára történő behajtás tekintetében. 

- A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti eljárás 
lakástámogatási ügyben 

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2011. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (13) 
bekezdésében, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami 
támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. § (9)-(10) bekezdésében, a 
lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében, az 
otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján az eljárás lefolytatása. 
- a kérelemre indult eljárás során az ügy előzményezése, irat rögzítése a LAKHAT 

rendszerben, 
- a támogatási ügy érdemi vizsgálata, illetőleg a bizonyítási eljárás során a kérelmek és 

mellékleteinek áttekintése, szükség esetén hiánypótlás, nyilatkozattételre felhívás, 
hiányzó iratok bekérése, 

- iratok lefoglalásának elrendelése, 
- a döntés meghozatala, közlése, a lefoglalás megszüntetése.  

- A lakáscélú támogatással összefüggő állami követelés megfizetésére kötelező eljárás 
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) és (5) 
bekezdése, illetve a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 16. § 
(4) bekezdése alapján az eljárás lefolytatása. 
- a kérelemre vagy hivatalból indult eljárás során az ügy előzményezése, irat rögzítése a 

LAKHAT rendszerben, 
- a támogatási ügy érdemi vizsgálata, illetőleg a bizonyítási eljárás során a kérelmek és 

mellékleteinek áttekintése, szükség esetén hiánypótlás, nyilatkozattételre felhívás, 
idézés, jegyzőkönyv, belföldi jogsegély, hiányzó iratok bekérése, 

- indokolt esetben intézkedés az adók módjára történő behajtás érdekében, 
- eljárás hatósági megkeresésre a büntetőügy terheltjével szemben: a visszafizetési 

határozat jogerőre emelkedésével egy időben, vagy ha ekkor még büntető ítélet nem áll 
rendelkezésre, az ítélet kézhezvételét követően a terhelt mögöttes felelősségéről szóló 
tájékoztatás. 

- Részletfizetés engedélyezése 
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (7a) 
bekezdése, a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami 
támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. § (12) bekezdése, illetve a 
lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 14. § (3a) bekezdése 
alapján az eljárás lefolytatása. 
- a kérelemre indult eljárás során az ügy előzményezése, irat rögzítése a LAKHAT 

rendszerben, 
- az ügy érdemi vizsgálata, illetőleg a bizonyítási eljárás során a kérelem és mellékleteinek 

áttekintése, szükség esetén hiánypótlás, nyilatkozattételre felhívás, hiányzó iratok 
bekérése, 

- döntés meghozatala, 
- indokolt esetben az állami adóhatóság felé intézkedés az adók módjára történő behajtás 

folytatása iránt vagy a végrehajtási eljárás szüneteléséről, 
- kötelezett figyelmeztetése a teljesítés elmaradására, póthatáridő engedélyezése, 
- fizetési könnyítés megvonása. 

- A lakás igény újabb (másik) lakással való kielégítése, közvetlen átjegyzés, felfüggesztés 
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése, 
illetve a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 16. § (3) 
bekezdése alapján az eljárás lefolytatása. 
- a kérelemre indult eljárás során az ügy előzményezése, irat rögzítése a LAKHAT 

rendszerben, 
- az ügy érdemi vizsgálata, illetőleg a bizonyítási eljárás során a kérelmek és 

mellékleteinek áttekintése, szükség esetén hiánypótlás, nyilatkozattételre felhívás, 
hiányzó iratok bekérése, 

- döntés meghozatala, 
- megszerzési mód megváltoztatása, 
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- támogatás visszafizetési számlára történő átvezetése, 
- az állami adóhatóság megkeresése szabálytalan számlával kapcsolatban, szabálytalan 

számla visszautasítása, 
- döntés a felfüggesztés megszüntetéséről és az állami igény biztosítékainak újabb 

ingatlanra való átjegyzéséről, 
- felterjesztés a Magyar Államkincstárhoz a határozatban megjelölt összeg visszautalása 

iránt. 
- A támogatott lakás Nemzeti Eszközkezelőnek való felajánlása 

- megkeresésre az állami követelés bejelentése, 
- a támogatott ingatlan visszavásárlása esetén a támogatási összeg visszafizetését 

biztosító jogoknak a visszavásárolt lakásra történő bejegyeztetése. 
- A támogatott lakás árverésen kívüli értékesítése 

- a kérelemre indult eljárás során az ügy előzményezése, irat rögzítése a LAKHAT 
rendszerben, 

- az ügy érdemi vizsgálata, illetőleg a bizonyítási eljárás során a kérelmek és 
mellékleteinek áttekintése, szükség esetén hiánypótlás, nyilatkozattételre felhívás, 
hiányzó iratok bekérése, 

- döntés meghozatala, az elidegenítés következményeire történő figyelmeztetés. 
- Az ingatlanban maradó volt házas fél tulajdonszerzéséhez kapcsolódó eljárás 

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (7b) 
bekezdése, illetve a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 14. § 
(3b) bekezdése alapján az eljárás lefolytatása. 
- a kérelemre indult eljárás során az ügy előzményezése, irat rögzítése a LAKHAT 

rendszerben, 
- az ügy érdemi vizsgálata, illetőleg a bizonyítási eljárás során a kérelmek és 

mellékleteinek áttekintése, szükség esetén hiánypótlás, nyilatkozattételre felhívás, 
hiányzó iratok bekérése, 

- döntés meghozatala, 
- elutasító döntés esetén a kérelmező tájékoztatása az elidegenítés következményeiről, a 

felfüggesztés lehetőségéről, egyben nyilatkozattételre felhívása. 
- Az állam javára bejegyzett jelzálogjog törléséhez való hozzájárulás 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 66. § (1a) bekezdése 
alapján az eljárás lefolytatása. 

- a kérelemre indult eljárás során az ügy előzményezése, irat rögzítése a LAKHAT 
rendszerben, 

-  visszafizetés, letétbe helyezés esetén a befizetés megtörténtének szükség szerinti 
ellenőrzése, 

- törlési engedély, ingatlan-nyilvántartási kérelem, értesítő levél elkészítése vagy a kérelem 
elutasítása, eltérő intézkedésekről az ügyfél tájékoztatása, 

- jogtanácsosi ellenjegyzés, 
- iratok megküldése az illetékes járási hivatal földhivatali osztályának a kérelmező vagy 

képviselője értesítése mellett. 
- Hozzájárulás az ingatlan tulajdoni viszonyaiban való változáshoz (a Vtv. szerint) 

- a kérelemre vagy hivatalból indult eljárás során az ügy előzményezése, irat rögzítése a 
LAKHAT rendszerben, 

- a tulajdonosok tájékoztatása az elidegenítés következményeiről a közvetlen átjegyzés, 
felfüggesztés lehetőségéről, 

- hozzájárulás, ingatlan-nyilvántartási kérelem és értesítő levél elkészítése vagy a kérelem 
elutasítása, eltérő intézkedésről tájékoztatás, 

- jogtanácsosi ellenjegyzés, 
- iratok megküldése az illetékes járási hivatal földhivatali osztályának a kérelmező vagy 

képviselője értesítése mellett. 
 

- Hozzájárulás további jelzálogjog bejegyzéséhez, a ranghely megváltoztatásához (a Vtv. 
szerint) 
- a kérelemre vagy hivatalból indult eljárás során az ügy előzményezése, az irat rögzítése 

a LAKHAT rendszerben, 
- hozzájárulás, ingatlan-nyilvántartási kérelem és értesítő levél elkészítése vagy a kérelem 

elutasítása, eltérő intézkedésről tájékoztatás, 
- jogtanácsosi ellenjegyzés, 
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- iratok megküldése az illetékes járási hivatal földhivatali osztályának a kérelmező vagy 
képviselője értesítése mellett. 

- Hozzájárulás további jogok, tények bejegyzéséhez, társasház, lakásszövetkezet 
bejegyzéséhez (a Vtv. szerint) 
- a kérelemre vagy hivatalból indult eljárás során az ügy előzményezése, az irat rögzítése 

a LAKHAT rendszerben, 
- hozzájárulás, ingatlan-nyilvántartási kérelem és értesítő levél elkészítése vagy a kérelem 

elutasítása, eltérő intézkedésről tájékoztatás, 
- jogtanácsosi ellenjegyzés, 
- iratok megküldése az illetékes járási hivatal földhivatali osztályának a kérelmező vagy 

törvényes képviselője értesítése mellett. 
- Ingatlanügyi hatóság előtti eljárás, feljelentés büntetőügyben, hozzájárulás 

vádelhalasztáshoz 
- kijavítás, kiegészítés kezdeményezése, fellebbezés, az ingatlanügyi hatóság döntésével 

szemben keresetlevél előterjesztése érdekében a Jogi és Perképviseleti Osztály 
bevonása, 

- a kormányhivatal tudomására jutott bűncselekmények alapos gyanúja esetén feljelentés 
megtétele, büntetőeljárásban jogi képviselet ellátása vagy a kormányhivatal tudomására 
jutott bűncselekmények alapos gyanúja esetén feljelentés megtétele, büntetőeljárásban 
jogi képviselet ellátása érdekében a Jogi és Perképviseleti Osztály bevonása, 

- indokolt esetben az ügyész vádelhalasztásához történő hozzájárulása. 
- Végrehajtási eljárás adóigazgatás keretében 

- kis összegű követelés kivételével a teljesítés elmaradása esetén a jogerős visszafizetési 
határozat és adatlap megküldése az állami adóhatóságnak, 

- a behajthatatlanságról szóló értesítés esetén, ha az ingatlan még nincs elárverezve, a 
végrehajtás folytatása iránt az állami adóhatóság megkeresése, 

- költségátalány megfizetése az állami adóhatóságnak, 
- a behajtás eredményességének évenkénti felülvizsgálata, 
- követelés behajtása vagy elévülés esetén az állam javára bejegyzett jogok törlése. 

- Bírósági végrehajtás 
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 114/A. § (1) bekezdése alapján 

bekapcsolódási kérelem előterjesztése a végrehajtási eljárásban és a földhivatal 
megkeresése, 

- szükség szerint a pénzintézet megkeresése, 
- költségelőleg megelőlegezése vagy mellőzése, 
- végrehajtás korlátozásának, bírósági végzés kijavításának kérése a fellebbezés 

elutasítása ellen, végrehajtási kifogás előterjesztése felosztási terv vagy végrehajtási 
mulasztás esetén, 

- díjjegyzékben szereplő összeg megfizetése iránti intézkedés, 
- követelés behajtása vagy elévülése esetén az állam javára bejegyzett jogok törlése. 

 
IV. 2. 2. Az Igazságügyi Osztály 
 

- Környezettanulmány készítés  
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.), a Pártfogó Felügyelői 
Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) Közigazgatási és Igazságügyi Miniszteri 
rendelet, a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe 
lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) Igazságügyi 
Miniszteri rendelet – a fiatalkorúval szemben folytatott bűntető eljárásban, a fiatalkorú 
felkészítő részlegbe helyezése esetén, az államot illető bűnügyi költséget és rendbírságot 
elengedő döntés előkészítése, illetve kegyelmi eljárás ügyében. 
 

- megkeresés érkeztetése, 
- előzmény keresés/irat iktatása, 
- szignálás, irat előadói munkanaplón keresztüli továbbítása pártfogó felügyelőhöz, 
- oktatási intézmény megkeresése, 
- felhívás küldése, 
- terhelt tartózkodási helyének, lakóhelyének személyes felkeresése, 
- környezettanulmány, iskolai adatlap, munkahelyi vélemény megküldése elrendelő felé, 
- irattározás.   
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-  Pártfogó felügyelői véleménykészítés  
A Be., a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) Közigazgatási és 
Igazságügyi Miniszteri rendelet, a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása 
során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb 
szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) Igazságügyi Miniszteri rendelet - a 
fiatalkorúval szemben vádemelés elhalasztását megelőzően, közérdekű munkával és a jóvátételi 
munkával kapcsolatban, a közvetítői eljárásra utalást megelőzően, kegyelmi eljárásban. 
 

   - megkeresés érkeztetése, szignálása,  
- előzmény keresés/Irat iktatása,  
- szignálás, irat előadói munkanaplón keresztüli továbbítása a pártfogó felügyelőhöz, 
- felhívás küldése, 
- terhelt tartózkodási helyének, lakóhelyének személyes felkeresése, 
- pártfogó felügyelői vélemény megküldése elrendelő felé, 
- irattározás. 

-  Közérdekű munka büntetés végrehajtása 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: BTK), a Be., a büntetések, 
az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv.tv.), a fogvatartott személy esetében a 
büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása 
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) Igazságügyi 
Miniszteri rendelet, az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével 
alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg 
személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 
1/2003. (III. 7.) Igazságügyi Miniszteri rendelet; a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 
szóló 8/2013. (VI. 29.) Közigazgatási és Igazságügyi Miniszteri rendelet, a szabadságvesztés, az 
elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes 
szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) Igazságügyi Miniszteri rendelet, a pártfogó felügyelői és a 
büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok 
végrehajtásáról szóló 58/2014. (XII. 5.) Belügyminiszteri rendelet, a kényszer- vagy kötelező 
munkáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1930. évi 14. ülésszakán elfogadott 29. 
számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi XLVIII. törvény, a kényszermunka 
felszámolásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1957. évi 40. ülésszakán elfogadott 
105. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2000. évi LIX. törvény, a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a Gyermek jogairól 
szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. 
törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. 
november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről 
szóló 1993. évi XXXI. törvény. 
 
- közérdekű munka-büntetés kiszabásáról szóló iratok érkeztetése, 
- érkezett ügyiratok szignálása, ügyintéző kijelölése, 
- iktatás, előadói naplón keresztüli ügyirat továbbítás, 
- ügyirat átvizsgálása, a jogszabályban előírt mellékleteket ellenőrzése, 
- hiányosság esetén a hiányzó iratok pótlása, 
- jegyzőkönyv felvétele, 
- munkahelyi nyilatkozat beszerzése, 
- foglalkoztathatósági vizsgálat kezdeményezése, 
- munkahely kijelölése, 
- végrehajtás ellenőrzése, 
- szükség esetén iratok beszerzése, szerkesztése, 
- szükség esetén intézkedések megtétele, 
- jelentés a közérdekű munka büntetés végrehajtásának eredményéről, 
- postázás, 
- irattárba helyezés előtti ellenőrzés, 
- irattárba helyezés. 
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- Pártfogó felügyelet végrehajtása 
A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) Közigazgatási és 
Igazságügyi Miniszteri rendelet, a BTK, a Bv.tv., a Be., illetve számos büntetőjogi és egyéb 
speciális jogszabály. 
 
- pártfogó felügyeletet elrendelő irat érkeztetése (értesítés, ítélet/végzés), 
- érkezett ügyiratok szignálása, ügyintéző kijelölése, 
- iktatás, előadói naplón keresztüli ügyirat továbbítás, 
- ügyirat átvizsgálása, 
- hiányosság esetén a hiányzó iratok pótlása, 
- jegyzőkönyv felvétele, 
- elrendelő hatóság/lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság, szükség esetén gyermekjóléti 

szolgálat/gyámhatóság értesítése a pártfogó felügyelet megkezdéséről, 
- pártfogó felügyelői terv készítése, 
- rendszeres időközönként kapcsolattartás a pártfogoltakkal, 
- iratok beszerzése, szerkesztése, 
- ellenőrzés, 
- pártfogó felügyelet befejezése, 
- jelentés a pártfogó felügyelet befejeződéséről az elrendelőnek és az illetékes 

rendőrkapitányságnak, 
- pártfogó felügyelői terv összegzése, lezárása, 
- postázás, 
- irattárba helyezés előtti ellenőrzés, 
- irattárba helyezés. 

- Megelőző pártfogás végrehajtása 
A Be., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, a gyámhatóságok, a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet, a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, a Pártfogó Felügyelői 
Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) Közigazgatási és Igazságügyi Miniszteri rendelet, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) Népjóléti miniszteri rendelet.  

- pártfogó felügyeletet elrendelő irat érkeztetése (értesítés, ítélet/végzés), 
- érkezett ügyiratok szignálása, ügyintéző kijelölése, 
- iktatás, előadói naplón keresztüli ügyirat továbbítása, 
- ügyirat átvizsgálása, 
- hiányosság esetén a hiányzó iratok pótlása, 
- jegyzőkönyv felvétele, 
- elrendelő hatóság/lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság, szükség esetén gyermekjóléti 

szolgálat/gyámhatóság értesítése a pártfogó felügyelet megkezdéséről, 
- pártfogó felügyelői terv készítése, 
- rendszeres időközönként találkozás a pártfogoltakkal, 
- iratok beszerzése, szerkesztése, 
- ellenőrzés, 
- pártfogó felügyelet befejezése, 
- jelentés a pártfogó felügyelet befejeződéséről az elrendelőnek és az illetékes 

rendőrkapitányságnak, 
- pártfogó felügyelői terv összegzése, lezárása, 
- postázás, 
- irattárba helyezés előtti ellenőrzés, 
- irattárba helyezés. 

- Közvetítői eljárás lefolytatása  
A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény, a 
Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) Közigazgatási és 
Igazságügyi Miniszteri rendelet. 
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- közvetítői eljárás lefolytatásáról szóló iratok érkeztetése, 
- érkezett ügyiratok szignálása, ügyintéző kijelölése, 
- előzmény keresése, iktatás, előadói naplón keresztüli ügyirat továbbítás, 
- felek idézése, 
- közvetítői megbeszélés, 
- feljegyzés készítése, 
- megállapodás elkészítése, 
- nyilvántartó lap vezetése, 
- teljesítés ellenőrzése, 
- jelentés megküldése, 
- felek értesítése a jelentés megküldéséről, 
- befejezés. 

- Szabálysértési közvetítői eljárás lefolytatása  
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény. 

- közvetítői eljárás lefolytatásáról szóló iratok érkeztetése, 
- érkezett ügyiratok szignálása, ügyintéző kijelölése, 
- előzmény keresése, iktatás, előadói naplón keresztüli ügyirat továbbítás, 
- felek idézése, 
- közvetítői megbeszélés, 
- feljegyzés készítése, 
- megállapodás elkészítése, 
- nyilvántartó lap vezetése, 
- teljesítés ellenőrzése, 
- jelentés megküldése, 
- felek értesítése a jelentés megküldéséről, 
- befejezés. 

-  Jogi segítségnyújtás - I. fokú hatósági ügyek  
A közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.), a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jstv.), a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
56/2007. (XII.22.) IRM rendelet, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a BTK, a 
pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről 7/2002.(III.30.) 
Igazságügy Miniszteri rendelet, a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 
32/2003. (VIII. 22.) Igazságügy Miniszteri rendelet, az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. 
(IX.18.) Kormányrendelet, az adott jogi problémára vonatkozó jogszabály. 
  
- ügyiratok érkeztetése, irat érkeztető bélyegzővel, osztályvezetői aláírással való ellátása,  
- érkezett ügyiratok szignálása, ügyintéző kijelölése,  
- iktatás,  
- hatáskör, illetékesség, ügyféli minőség, mellékletek meglétének az ellenőrzése,  
- hiányosság esetén hiánypótlásra történő felhívás végzésben,  
- érdemi döntés meghozatala határozattal,  
- döntéstervezet elkészítése,  
- kiadmányozás előtti ellenőrzés,  
- kiadmányozás, 
- kimenő irat postai előkészítése,  
- postázás,  
- visszaérkező tértivevények csatolása az irathoz,  
- nem kereste jelzéssel visszaérkező iratok esetében kézbesítési vélelem beálltáról értesítés 

kiküldése,  
- határozat jogerősítése,  
- irattárba helyezés előtti ellenőrzés,  
- irattárba helyezés. 

- Jogi segítségnyújtás - jogorvoslati eljárás (a Ket. szerint) 
- fellebbezések érkeztetése, irat érkeztető bélyegzővel, osztályvezetői aláírással való ellátása,   
- II. fokú döntés meghozatala,  
- a döntés módosítása, visszavonása, kijavítása vagy kiegészítése határozattal,  
- a fellebbezés felterjesztése a II. fokú szervnek végzéssel,  
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- II. fokú határozat kézbesítése az ügyfélnek,  
- kézbesítési vélelem esetén értesítés küldése az ügyfélnek,  
- II. fokú döntés rögzítése a nyilvántartásokban. 

- Jogi segítségnyújtás - döntés-felülvizsgálati eljárás (a Ket. szerint) 
- ha az ügyintéző megállapítja, hogy a döntése jogszabály sért, azt módosítja vagy visszavonja 

határozattal,  
- a döntésében lévő elírási vagy számítási hibát kijavítja, vagy a döntést kiegészíti 

határozattal/végzéssel.  
- Jogi segítségnyújtás - méltányossági és fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása  

 A Ket, a Jstv., a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. 
(XII.22.) Igazságügyi és Rendészeti Miniszteri rendelet. 

 
- méltányossági és fizetési kezdvezmény iránti kérelmek érkeztetése,  
- méltányossági és fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása, határozat meghozatala, 
- méltányossági és fizetési kedvezmény iránti kérelem felterjesztése a II. fokú szervnek 

hivatalos levéllel,  
- másodfokon hozott jogerős döntés esetén (a méltányossági és részletfizetési kérelem 

tárgyában) megküldése az ügyfélnek hivatalos levéllel.  
- Jogi segítségnyújtás - ügyfélszolgálati tevékenység 

A Ket., a Jstv., a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. 
(XII.22.) Igazságügyi és Rendészeti Miniszteri rendelet; 
 
- személyesen megjelenő ügyfelek esetén egyszerűbb megítélésű ügyekben - a jövedelmi és 

vagyoni viszonyok vizsgálata nélkül, díjmentesen - jogi tanácsadás, hatásköri, illetékességi 
útmutatás. 

- Azonnali pénzügyi segélyre irányuló hatósági eljárás (I. fokú hatósági ügyek) 
A Ket., az áldozatsegítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.), az 
áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I.6.) 
Igazságügy Miniszteri rendelet. 
 
- érkezett ügyiratok érkeztetése, irat érkeztető bélyegzővel, osztályvezetői aláírással való 

ellátása,  
- érkezett ügyiratok szignálása, ügyintéző kijelölése,  
- iktatás,  
- hatáskör, illetékesség, ügyféli minőség, mellékletek meglétének az ellenőrzése,  
- hiányosság esetén hiánypótlásra történő felhívás végzésben,  
- érdemi döntés meghozatala határozattal, 
- kiadmányozás előtti ellenőrzés,  
- kiadmányozás,  
- kimenő irat postai előkészítése,  
- postázás,  
- a készpénzben kért pénzügyi segély kifizetése,  
- visszaérkező tértivevények csatolása az irathoz,  
- „nem kereste” jelzéssel visszaérkező iratok esetében kézbesítési vélelem beálltáról értesítés 

kiküldése,  
- határozat jogerősítése,  
- irattárba helyezés előtti ellenőrzés,  
- irattárba helyezés. 

- Azonnali pénzügyi segéllyel kapcsolatos döntés bírósági felülvizsgálatának 
kezdeményezése esetén 
A Ket., az Ást., az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 1/2006. (I.6.) Igazságügy Miniszteri rendelet; a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény. 

 
- keresetlevél (kérelem) kiszignálása,  
- iktatás,  
- a döntés módosítása lehetőségének megvizsgálása,  
- érdemi döntés meghozatala határozattal,  
- tényállás tisztázása, határozattervezet elkészítése,  
- kiadmányozás előtti ellenőrzés,  
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- kiadmányozás, 
- kimenő irat postai előkészítése, 
- postázás,  
- visszaérkező tértivevények csatolása az irathoz,  
- „nem kereste” jelzéssel visszaérkező iratok esetében kézbesítési vélelem beálltáról értesítés 

kiküldése,  
- határozat jogerősítése,  
- irattárba helyezés előtti ellenőrzés,  
- irattárba helyezés,  
- nyilatkozat tervezet elkészítése és a keresetlevéllel együtt a Közigazgatási és Munkaügyi 

Bírósághoz való megküldése, amennyiben a döntés módosítására nincs lehetőség. 
- Azonnali pénzügyi segély visszafizetésére kötelezés  

A Ket., az Ást., az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 1/2006. (I.6.) Igazságügy Miniszteri rendelet. 

 
- az ügyfél nyilatkozattételre való felhívása,  
- visszafizetésre kötelező határozat-tervezet elkészítése,  
- visszafizetésre kötelező határozat meghozatala,  
- kiadmányozás,  
- kimenő irat postai előkészítése, 
- postázás, 
- visszaérkező tértivevények csatolása az irathoz, 
- „nem kereste” jelzéssel visszaérkező iratok esetében kézbesítési vélelem beálltáról értesítés 

kiküldése, 
- határozat jogerősítése, 
- a kitöltött készpénz-átutalási megbízás megküldése az ügyfélnek, 
- a visszafizetési kötelezettség teljesítésének nyomon követése, szükség esetén intézkedés a 

tartozás összegének behajtása végett, 
- irattárba helyezés előtti ellenőrzés, 
- irattárba helyezés. 

- Jogi Segítségnyújtás idegenrendészeti kiutasítással kapcsolatos hatósági ügyek  
A Ket., az Ást., a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. 
(XII.22.) Igazságügyi és Rendészeti Miniszteri rendelet; a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény. 
 
- érkezett ügyiratok érkeztetése, irat érkeztető bélyegzővel, osztályvezetői aláírással való 

ellátása,  
- érkezett ügyiratok szignálása, ügyintéző kijelölése,  

iktatás, 
- hatáskör, illetékesség, ügyféli minőség, mellékletek meglétének az ellenőrzése, 
- hiányosság esetén pótlásra történő felhívás végzésben,  
- érdemi döntés meghozatala határozattal, 
- döntéstervezet elkészítése, 
- kiadmányozás előtti ellenőrzés, 
- kiadmányozás,  
- kimenő irat postai előkészítése, 
- postázás, 
- visszaérkező tértivevények csatolása az irathoz,  
- „nem kereste” jelzéssel visszaérkező iratok esetében kézbesítési vélelem beálltáról értesítés 

kiküldése,  
- határozat jogerősítése, 
- irattárba helyezés előtti ellenőrzés,  
- irattárba helyezés. 
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V. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

 

V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  

Az Igazságügyi Osztályt, a Szociális és Gyámügyi Osztályt az osztályvezetők közvetlenül vezetik. 

A Főosztály további munkakörei: 

- igazgatási ügyintéző, 
- irodai ügyintéző, 
- irodai ügykezelő, 
- jogi segítségnyújtási ügyintéző, 
- jogi ügyintéző, 
- pártfogó felügyelő, 
- pszichológus, 
- titkársági ügyintéző, 
- ügykezelő, 
- gyámügyi ügyintéző, 
- lakástámogatási, jogi ügyintéző, 
- lakástámogatási referens, 
- szociális ügyintéző, 
- szociális ügyintéző, koordinátor. 
 

V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai  

- a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 
főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és 
felelős a szervezeti egységek feladatainak ellátásáért,  

- a Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 
megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a kormányhivatal kiadmányozási 
és helyettesítési szabályzatában, valamint más belső szabályzatban – átruházott 
kiadmányozási jogot, 

- a jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, 
ellenőrzési tervét, 

- szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását, 
- a Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért,  
- elkészíti a Főosztály osztályvezetői tekintetében a munkaköri leírásokat, 

teljesítményértékeléseket, 
- javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára, 
- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal,  
- közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában, 
- soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 

jegyzőket,  
- közreműködik a kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában, 
- a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló kormánymegbízotti utasításban 

foglaltaknak megfelelően gyakorolja a Főosztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, 
egyéb munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat, 

- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét, 

- gondoskodik a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről. 
 

V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai  

- szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját, 
- felelős az osztály feladatainak ellátásáért, 
- dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, 
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- a mindenkor hatályos kiadmányozási szabályzatban foglaltaknak megfelelően átruházott 
hatáskörben gyakorolja a kiadmányozási jogot, 

- elkészíti az osztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, egyéb munkavállalói 
munkaköri leírásait, 

- biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, 
- közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról, 
- ellenőrzi az osztály feladatkörébe tartozó, kiadmányozandó ügyiratokat. 
- ellátja mindazon feladatokat, melyeket a főosztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- 

és hatáskörébe utal, 
- szakmai iránymutatással segíti az egységes joggyakorlat érvényesítését,  
- részt vesz az osztály munkatervének, ellenőrzési tervének előkészítésében, 
- a koordinátor bevonásával szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását, ennek keretében 

figyelemmel kíséri az I. és II. fokú hatósági ügyintézést, a hatósági vizsgálatok munkatervnek 
megfelelő elvégzését, a megállapítások írásba foglalását, 

- koordinálja az osztály – meghatározott időszakra vonatkozó – beszámolóihoz szükséges 
összesítő statisztika elkészítését, és szövegesen értékeli azok tartalmát, 

- az osztályon biztosítja a hivatali munkarend, az ügyintézés és az ügyiratkezelés szabályainak 
betartását, 

- gondoskodik a kormánytisztviselők arányos leterheltségéről, ellenőrzi a munkavégzést. 
 

V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai  

- a Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 
leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 
felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában, 

- amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 
kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 
megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot, 

- intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 
ügyeket, 

- ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, és a főosztályvezető, az osztályvezető 
és a koordinátori feladatokkal megbízott ügyintéző által, valamint a jogszabályok 
rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat, 

- közreműködik a kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában, 
- kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában, 
- részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken, 
- közreműködik a kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában, 
- adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében, 
- vezeti a panaszügyek nyilvántartását, 
- felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért,  
- közreműködik a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket elkészítésében, 
- közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében, 
- összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést, 
- közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat, 
- közreműködik a döntések közlésében, 
- részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban, 
- a mindenkor hatályos kiadmányozási szabályzatban foglaltaknak megfelelően átruházott 

hatáskörben gyakorolja a kiadmányozási jogot.  
 

V.5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai 

- ellátja a jelenléti ívhez kapcsolódó feladatokat, 
- ellátja az osztály tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, 
- ellátja a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában meghatározott iratkezelési  feladatokat, 
- ellátja a fénymásolási, faxolási feladatokat, 
- kezeli az érkezett e-maileket, telefonhívásokat, 
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- részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységekben, 
- eljár mindazon ügyekben, amelyekkel a főosztályvezető, az osztályvezető, illetőleg a  

koordinátori feladatokkal megbízott ügyintéző megbízza, 
- elkészíti az osztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket, 
- közreműködik a különböző beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok 

összegyűjtésében, 
- az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi, és az IRMA iktatóprogram 

használatával érkezteti, majd iktatja a postán, a KÉR-en vagy egyéb úton érkezett 
küldeményeket, 

- az iktatást követő napon az ügyiratok adatait rögzíti a kormányhivatal által rendszeresített, 
excel táblázat formátumú előadói munkanaplókba, és azokat naponta továbbítja az ügyintézők 
részére, 

- előkészíti az iratok elküldését: borítékolás, tértivevények megírása, 
- az ügyintézők utasítása alapján az ügyiratokat határidőbe helyezi, annak leteltét követően 

gondoskodik az ügyintézőkhöz való visszajuttatásáról, 
- irattárba helyezi az elintézett ügyek iratait, 
- közreműködik az iratok selejtezésében, 
- az ügyintézők igénye alapján tárgyalásokon jegyzőkönyv-vezetési feladatokat lát el, 
- fogadja a személyesen megjelenő ügyfeleket, kezeli a központi telefont, 
- összeállítja a heti gépkocsi-igényléseket, azokat – a főosztályvezető jóváhagyását követően – 

határidőben eljuttatja a kormányhivatal illetékes munkatársához, 
- gondoskodik a felmerülő adminisztrációs tevékenység elvégzéséről, az ügyintézéshez, 

ügykezeléshez szükséges nyomtatványok, irodaszerek, technikai eszközök megrendeléséről 
és pótlásáról, iratok sokszorosításáról, 

- vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását, 
- vezeti a szabadság kiadásával kapcsolatos szabadság-nyilvántartást, szabadság-kiíró tömböt, 
- vezeti a nem hivatalos bélyegzők átadókönyvét, 
- ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a felettes vezetői megbízzák. 

 

V.6. Ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, mint megyei működést engedélyező szerv feladatkörébe 
tartozó ellenőrzések lefolytatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya a mindenkor hatályos ellenőrzési eljárásrendje alapján 
végzi az ellenőrzéseket, mely eljárásrend kiterjed a helyszíni ellenőrzésekre is. 

V.6.1. Felügyeleti ellenőrzések  

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya a 
mindenkor hatályos ellenőrzési eljárásrendje alapján végzi az illetékességi területébe tartozó 
települési önkormányzatok jegyzői és a gyámhivatalok gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági 
tevékenységének jogszerűsége tekintetében a felügyeleti ellenőrzéseket. 

V.6.2. Helyszíni ellenőrzések  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, mint megyei működést engedélyező szerv feladatkörébe 
tartozó ellenőrzések lefolytatására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya a mindenkor hatályos ellenőrzési eljárásrendje alapján 
végzi az ellenőrzéseket, mely eljárásrend kiterjed a helyszíni ellenőrzésekre is. 

 

VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

A Főosztály munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.30 óráig, pénteken 8.00 
órától 14.00 óráig tart. 
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VI. 2. A munkarendre vonatkozó szabályok 

A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 
és távozás időpontját. 

A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11.30 órától – 14.00 óráig terjedő 
időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.  

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével lehet. 

 

Debrecen, 2015. június 1. 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 9. számú melléklete 

 

A FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY ÜGYRENDJE  

(e melléklet vonatkozásában, a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

 Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati 

ügykezelőjére, munkavállalójára terjed ki. 

 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

a) megnevezése:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 

b) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

 a munkavégzés további helyszíne(i):  4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út 14.  

      4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.  

      4100 Berettyóújfalu, Bocskai út 9.  

c) postafiók címe: 4001 Debrecen, Pf. 71.; 4001 Debrecen, Pf. 73. 

web: www.hajdu-bihar.munka.hu 

e-mail: foglalkoztatas@hbmkh.hu; hajdukh-mk@lab.hu 

 

I.3. Illetékesség 

 A Főosztály feladatait Hajdú-Bihar megyére kiterjedően látja el. 

 

II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, annak 

adatai és vezetői: 

II.1.  Közfoglalkoztatási Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. sz. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: (52) 513-003 

c) vezetője: osztályvezető 

II.2.  Munkaerőpiaci Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. sz. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: (52) 513-011 

c) vezetője: osztályvezető 

 

mailto:foglalkoztatas@hbmkh.hu
mailto:hajdukh-mk@lab.hu
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II.3.  Alapkezelő Osztály 

d) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. sz. 

e) telefonos és egyéb elérhetősége: (52) 513-007 

f) vezetője: osztályvezető 

II.4.  Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

g) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. sz. 

h) telefonos és egyéb elérhetősége: (52) 522-390 

i) vezetője: osztályvezető 

 

III. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 

a) kodifikációs feladatok 

- előkészíti a kormányhivatal és a járási hivatal belső szakmai szabályzatainak 

közfoglalkoztatással kapcsolatos rendelkezéseit, 

b) koordinációs feladatok 

- szakmailag irányítja és ellenőrzi az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal 

tevékenységét, ennek keretében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv 

hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú feladatait ellátó kormánytisztviselőinek 

szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti az állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal ez irányú hatósági és 

szolgáltató tevékenységét, 

- ellátja az NFA pénzeszközeinek és közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek 

működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás 

ellenőrzését, 

- működteti az álláskeresők ellátási rendszerét, az álláskeresők részére saját 

hatáskörben nyújtott támogatások rendszerét és gondoskodik az állami foglalkoztatási 

szerv hatáskörében eljáró járási hivatal támogatási rendszere szakmai 

működtetéséről, 

- ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos szakmai feladatokat, 

- állami foglalkoztatási szervként ellátandó feladatai eredményességének elősegítése 

érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi 

nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá más hatóságokkal és egyéb 

szervezetekkel, ennek keretében szakmailag irányítja és koordinálja az állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal – a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvényből adódó – feladatai végrehajtását, 

- ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs 

feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel, 

- szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi az állami foglalkoztatási szerv 

hatáskörében eljáró járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységét, 

ennek keretében közreműködik az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró 

járási hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat ellátó 

kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével 

segíti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal 

közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenységet, 

- ellátja az európai uniós források felhasználásával megvalósuló közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó képzésekkel kapcsolatos szakmai feladatokat, 

- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési feladatok ellátásának keretében 

gondoskodik a rendszer szakmai működtetéséről, valamint koordinálja az állami 
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foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatalok tevékenységét és 

képzéseket szervez, ellátja azokat a feladatokat, amelyeket nem az állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el, 

- gondoskodik a munkaerő-piaci szolgáltatási rendszer szakmai működtetéséről, 

valamint koordinálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási 

hivatalok munkaerő-piaci szolgáltatási tevékenységét, munkaerő-piaci 

szolgáltatásokat szervez és működteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, 

- a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 

engedélyezésével összefüggésben befogadja a foglalkoztató által benyújtott 

munkaerőigényeket, 

- ellátja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal 

közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai 

felügyeletét, továbbá a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai és pénzügyszakmai 

tevékenységének ellenőrzését. 

c) közhatalmi, hatósági feladatok 

- ellátja az NFA foglalkoztatási alaprésze központi pénzügyi keretéből finanszírozott 

munkaerő-piaci programok, pályázatok, valamint a közfoglalkoztatási támogatások 

előirányzat központi keretéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

- ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, elbírálja másodfokon az állami 

foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által hozott határozatok elleni 

fellebbezést, 

- illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, 

- az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében 

méltányossági jogkört gyakorol, 

- jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó 

közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan, 

- ellenőrzi az általa vagy az illetékességi területén található, az állami foglalkoztatási 

szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által kötött, az előző alpontban meghatározott 

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, 

- elbírálja az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal által – a 

közfoglalkoztatási feladataival összefüggésben – hozott határozatok és önállóan 

megfellebbezhető végzések ellen benyújtott fellebbezéseket, 

- ellátja a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos 

szakmai és pénzügyi feladatokat, 

- első fokú hatósági jogkört gyakorol:  

o a munkaerő-piaci program kidolgozásának, megvalósításának 

megállapításával,  

o a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére támogatás megállapításával,  

o a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet által hatáskörébe utalt 

foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapításával,  

o a hatáskörébe tartozó ügyekben (ideértve a pályázati eljárás alapján nyújtott 

munkahelyteremtő támogatással kapcsolatos ügyeket is) a pénzeszközök 

visszakövetelésével,  

o a miniszter által pályázati eljárás alapján nyújtott munkahelyteremtő 

támogatással kapcsolatos ügyekben a miniszter által vezetett minisztérium 

megbízásából, a hatósági szerződés megkötésével,  
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o a bérgarancia támogatással,  

o a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító 

engedélyt kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi 

foglalkoztatásához szükséges munkavállalási engedély, valamint 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,  

o a rendbírsággal,  

o az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal 

hatáskörébe utalt nyilvántartásba vétellel, valamint  

o az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás 

részével kapcsolatos ügyekben, 

- ellátja a magán-munkaközvetítési tevékenység tekintetében a szolgáltatási 

tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény 

szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági feladatokat, 

- ellátja az általános munkavédelmi hatósági feladatokat, a kormányhivatal illetékességi 

területén, valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató 

székhelyétől és telephelyétől, 

- gyakorolja a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 81. 

§-ában meghatározott feladat- és hatásköröket, ellátja továbbá mindazon 

munkavédelmi hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket jogszabály nevesítve a 

kormányhivatal feladat- és hatáskörébe utal, 

- ellátja a munkavédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat, 

- az egyéni védőeszközök és a munkaeszközök tekintetében a munkavédelmi hatósági 

ellenőrzés során ellátja a piacfelügyeleti hatósági feladatokat, 

- a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 3. §-

a alá tartozó ellenőrzési tárgykörökben ellátja a Met. 4. §-ában, 5. § (2) 

bekezdésében, valamint 6–7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, 

továbbá a Met. 1. § (5) bekezdésében meghatározott feladatot, 

- ellátja a munkaügyi bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat. 

d) funkcionális feladatok 

- dönt az NFA foglalkoztatási alaprészének és a közfoglalkoztatási támogatások 

előirányzat decentralizált kerete felhasználásáról, 

- felelős a szakmai munkát támogató szoftverek (ideértve a közfoglalkoztatással 

kapcsolatos szakmai munkát támogató szoftvereket is) működtetéséért és 

használatáért, 

- ellátja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 

- dönt az NFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált keretének 

felhasználásáról, 

- ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos pénzügyi feladatokat, 

- ellátja az európai uniós források felhasználásával megvalósuló közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó képzésekkel kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat, 

- teljesíti az Mvt. 82/A. §-ában, 83/A. §-ában, 83/B. §-ában, 83/C. §-ában, 83/E. §-ában, 

továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdés t) 

pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési 

kötelezettséget. 

e) egyéb feladatok 

- nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket, 

- ellátja a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

törvényben foglaltak szerint a szakképzési hozzájárulásra kötelezett saját 

munkavállalói számára szervezett képzés költségeinek elszámolásával összefüggő 
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adatszolgáltatással, az adatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat, 

- ellátja azokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyeket 

nem az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal lát el. 

III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 

III. 2. 1. A Közfoglalkoztatási Osztály feladatai 

III. 2. 1. 1. A Közfoglalkoztatási Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

Közreműködik az állami foglalkoztatási szervek hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai 

eszközök alkalmazásának elősegítését szolgáló központi eljárásrendek, módszertani 

útmutatók jogi véleményezésében. 

III. 2. 1. 2. A Közfoglalkoztatási Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) Módszertani útmutatók előkészítésével összehangolja, segíti a járási hivatalok feladatkörébe 

tartozó, közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokhoz kapcsolódó feladatok 

végrehajtásának eljárási gyakorlatát. 

b) A közfoglalkoztatási feladatok pontos végrehajtását szakmai ajánlások kiadásával segíti, 

szükség szerint állásfoglalást kér a szakmai irányítást ellátó szervtől, ellátja a kérelmek 

kezelését. 

c) Koordinálja a járási hivatalok közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai feladatait, szakmai 

képzés esetén tapasztalatainak átadásával segíti járási hivatalokat a feladatok teljes körű 

ellátása érdekében. 

d) Közreműködik a közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó szakmai tervezésben, 

fejlesztésben, tesztelésben. 

e) Ellátja a keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, nyomon követi a megyébe leosztott 

pénzeszköz felhasználását.  

f) Az országos közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezeti és 

rendszeresen megküldi az Alapkezelő Osztály részére (VIR). 

g) Jelentéseket, beszámolókat készít elő, koordinálja és összesíti az adatszolgáltatásokat. 

h) Ellátja a közfoglalkoztatási támogatások nyújtásával kapcsolatos monitoring tevékenységet. 

i) Ellátja a belügyminiszter által a közfoglalkoztatással összefüggésben kiadott utasítások 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,  

j) Értékelő elemző tájékoztató anyagokat készít elő a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról. 

k) Ellátja a kistérségi (járási) startmunka programokkal kapcsolatosan a hatáskörébe utalt 

feladatokat (benyújtott kérelmek felterjesztése, miniszteri döntés továbbítása a járási hivatalok 

részére, pénzügyi keret felhasználásnak nyomon követése, adatszolgáltatás összesítése). 

l) Ellátja az egyéb kistérségi (járási) startmunka programokkal kapcsolatosan a hatáskörébe 

utalt feladatokat (kérelmek befogadása, döntés előkészítése, hatósági szerződés 

előkészítése, támogatás utalásának előkészítése, ellenőrzése, teljesítés figyelemmel 

kísérése, analitika vezetése és leltár készítése). 

m) Ellátja a START-munka mintaprojektekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetését. 

n) Ellátja az Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett követelések végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat. 

o) Elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a 

Foglalkoztatási Főosztály tekintetében.  
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p) Állást foglal a társosztályok, járási hivatalok részéről felmerülő jogalkalmazási problémákban, 

szükség szerint kéri az illetékes szervek tájékoztatást. 

q) Összehangolja a Foglalkoztatási Főosztály részére megküldött jogszabály-tervezetekkel 

kapcsolatos véleményeket.  

r) Összehangolja a Foglalkoztatási Főosztályon folyó jogi tevékenységet, a szervezetben 

dolgozó jogászok szakmai munkáját. 

s) Összehangolja, segíti a járási hivatalok feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika passzív 

eszközeihez kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát, így az álláskeresők 

nyilvántartásba vételét és az álláskeresési ellátások megállapítását, megszüntetését, 

visszakövetelését. 

III. 2. 1. 3. A Közfoglalkoztatási Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) Ellátja az országos közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatosan a kormányhivatal 

hatáskörébe utalt feladatokat (kérelem befogadása, döntés előkészítése, javaslattétel, 

hatósági szerződés előkészítése, támogatás utalásának előkészítése, ellenőrzése, teljesítés 

figyelemmel kísérése, analitika vezetése és leltár készítése). 

b) Előkészíti a járási hivatalok határozatai ellen benyújtott fellebbezések alapján a másodfokú 

döntéseket. 

c) A Foglalkoztatási Főosztály határozatai ellen előterjesztett fellebbezéseket felterjeszti 

másodfokú elbírálásra. A fellebbezések alapján vizsgálja az első fokú eljárás jogszerűségét. 

d) A Foglalkoztatási Főosztály határozatai ellen hozzá érkezett bírósági felülvizsgálati 

kérelmeket alapján haladéktalanul megvizsgálja az első- másodfokú eljárás jogszerűségét, 

amennyiben álláspontját fenntartja a keresetlevelet és az iratanyagot megküldi a Jogi és 

Koordinációs Főosztályra. 

e) Elbírálja a nem összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodásra jogosító engedélyt 

kérelmező harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatásához szükséges 

munkavállalási engedélyek kiadása iránti kérelmeket. 

f) 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. 

g) Illetékességi területén ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, 

illetve a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli 

állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos igazolás 

kiadására és nyilvántartás vezetésére vonatkozó feladatokat. 

h) Ellátja a magán-munkaközvetítők és munkaerő kölcsönzők nyilvántartásba vételével és a 

nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

i) Az NGM-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. 

j) Előkészíti a méltányosság gyakorlásával összefüggő döntéseket, beleértve a határozathozatal 

előtti eljárást is (pl. megkeresés a települési önkormányzat jegyzőjének környezettanulmány 

elkészítése iránt). 

III. 2. 1. 4. A Közfoglalkoztatási Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) Ellátja a Foglalkoztatási Főosztály iratkezelésével összefüggő koordinációs feladatokat, a 

kormányhivatal által meghatározottak szerint felelős az iratok selejtezéséért. A vegyes 
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iratkezelési rendszer keretében ellátja a Foglalkoztatási Főosztály iratkezelési feladatait 

(különös tekintettel a küldemények átvétele, érkeztetés-iktatás, iratátadás-átvétel, iratok 

digitalizálása, iratkezeléssel összefüggő nyilvántartások vezetése, postázás, irattárazás, 

irattárak kezelése feladatokra). 

III. 2. 1. 5. A Közfoglalkoztatási Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Kivizsgálja a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket. 

b) Közreműködik a foglalkoztatási támogatásokhoz kapcsolódó, ingatlanokra vonatkozó jelzálog-

szerződésekkel összefüggő feladatok ellátásában. 

c) Ellenjegyzi a jelzálog-szerződéseket. 

d) Szükség esetén kezdeményezi a kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályánál fizetési 

meghagyás kibocsátását, illetve gondoskodik a végrehajtási lap kibocsátása iránti intézkedés 

megtételéről. 

e) Munkajogi és foglalkoztatás-jogi tanácsadást lát el. 

f) Intézkedik a Foglalkoztatási Főosztály részére megküldött azon megkeresések és kérelmek 

áttétele iránt, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik. 

III. 2. 2. A Munkaerőpiaci Osztály feladatai 

III. 2. 2. 1. A Munkaerőpiaci Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

Közreműködik az állami foglalkoztatási szervek hatáskörébe tartozó foglalkoztatáspolitikai 

eszközök alkalmazásának elősegítését szolgáló központi eljárásrendek, módszertani 

útmutatók jogi véleményezésében. 

III. 2. 2. 2. A Munkaerőpiaci Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) A Munkaerőpiaci Osztály programokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:  

Ellátja a TÁMOP programokkal – így különösen a TÁMOP 1.1.2 programmal, valamint a 

TÁMOP 2.1.6 programmal, a GINOP programokkal - különösen a GINOP 5.2.1. programmal - 

kapcsolatos feladatokat, különösen ellátja mind a programtervezéssel, mind a program-

megvalósítással kapcsolatos szakmai feladatokat:  

- megismeri a programtervezési dokumentációt, figyelemmel kíséri annak 

változásait,  

- előkészíti a programtervező munkát, összegyűjti az ahhoz szükséges szakmai 

információkat,  

- a kompetens szervezeti egységek, munkatársak bevonásával elvégzi a 

programtervezést, előkészíti a dokumentációt, szükség esetén – a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározottak szerint – annak 

módosítását,   

- ellátja a támogatásra vonatkozó megállapodáshoz (konzorciumi, 

együttműködési) kapcsolódó, előkészítő, az abban foglaltak teljesítését segítő 

feladatokat, előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó 

létszámok leosztását valamennyi járási hivatal foglalkoztatási osztálya 

számára,  

- koordinálja a programoknak az irányadó jogszabályok, normatív utasítások, 

jóváhagyott programterv szerinti végrehajtását,  

- koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak a projekt 

megvalósításával kapcsolatos szakmai tevékenységét, szakmai értekezleteket 

tart,  
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- a kompetenciahatárok figyelembe vételével – a Közfoglalkoztatási Osztállyal 

egyeztetve – megválaszolja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak a  

program működtetéssel kapcsolatos szakmai tájékoztatást kérő leveleit,  

- amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység 

során az arra hatáskörrel rendelkező szerv (pl. NGM, NSZFH) szakmai 

iránymutatása válik szükségessé, főosztályvezetői aláírásra előkészíti az 

iránymutatás kérést, a megérkezett iránymutatást, annak tartalmát 

alkalmazza, valamint azt továbbítja azon szervezeti egységeknek, illetve a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak, akiknek tevékenységét az abban 

foglaltak érintik,  

- Közfoglalkoztatási Osztállyal egyeztetve megválaszolja a tárgykörben 

ügyfelektől érkező tájékoztatáskéréseket, amennyiben az nem a járási hivatal 

foglalkoztatási osztályának hatáskörébe tartozik,  

- előkészíti a projekt szakmai előrehaladási jelentéseit, részbeszámolóit, 

beszámolóit, záró jelentését,  

- koordinálja a programhoz kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel 

és monitoring vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat,  

- folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak alakulását,  

- szükség esetén intézkedési javaslatot készít,  

- koordinálja a projekt PR tevékenységét,  

- a főosztályvezető útján kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban 

résztvevő szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel,  

- munkatársai részt vesznek a programmal kapcsolatos, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium által szervezett szakmai értekezleteken, 

- a vonatkozó intézkedési tervben foglaltak szerint elvégzi a nyilvántartási, 

adatszolgáltatási feladatokat,  

- elvégzi a programhoz kapcsolódó monitoring vizsgálatokat, nyilvántartásokat 

és adatbázisokat vezet és karbantart,  

- főosztályvezetői döntés alapján a munkatársak képviselik a kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztályát a programmal kapcsolatos rendezvényeken, 

vezetői utasítás esetén médianyilatkozatot tesznek a belső szabályzatok által 

meghatározott rend szerint. 

b) A  Munkaerőpiaci Osztály képzésekkel kapcsolatos feladatai tekintetében:  

- Az irányadó jogszabályok, módszertani útmutatók  figyelembe vételével szakmailag 

koordinálja és segíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak valamennyi 

munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét (ajánlott képzési programok, az 

elfogadott képzési programok, a munkaviszony melletti képzések),  

- összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, 

-  döntésre előkészíti a Foglalkoztatási Főosztály éves képzési tervét,  

- előkészíti a képzési ajánlattételi felhívást,  

- ellátja az ajánlattételi eljárás lefolytatásával kapcsolatos, a vonatkozó normatív 

utasítás által meghatározott feladatokat,  

- értékeli és döntésre előkészíti a képzési ajánlatokat, majd a döntést követően 

aláírásra előkészíti az ajánlattevők értesítését,  

- javaslatot tesz a képzési jegyzék összeállítására, azt folyamatosan aktualizálja,  

- előkészíti azon képzési irányok nyilvánosságra hozatalát, amelyekhez tartozó 

képzésekben történő részvételhez mérlegelési jogkörében támogatást nyújthatnak a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályai,  

- figyelemmel kíséri a képzési programok lebonyolítását, és ha a megállapodásban / 

hatósági szerződésben foglaltak bármely fél általi teljesítését akadályozó / 

veszélyeztető tény, körülmény áll fenn, haladéktalanul megteszi a szükséges 

intézkedést, illetve intézkedési javaslatot tesz,  
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- a képzési programok megvalósítása érdekében, a főosztályvezető útján kapcsolatot 

tart a képzési jegyzéken szereplő képzéseket megvalósító képző intézményekkel, a 

tanfolyamok (képzési programok) indítása előtt,  

- főosztályvezető általi aláírásra előkészíti a képző intézményekkel kötendő 

megállapodást, aláírást követően gondoskodik a képző intézmény képviselője általi 

aláírásról,  

- az ügyfelektől érkező, nem járási hivatali hatáskörbe tartozó tájékoztatáskérésekre 

előkészíti a választ,  

- biztosítja az osztály működési területét érintő feladat- és információáramlást a járási 

hivatalok, társosztályok felé,  

- fogadja a járási hivatal által felterjesztett elfogadott képzések iránti kérelmeket, 

közreműködik az elbírálásukban, 

- ellátja a különböző képzési szakterületekkel kapcsolatban indított, azt érintő 

programok működtetésével kapcsolatos feladatokat, így különösen a TÁMOP 2.1.6. 

programmal kapcsolatos feladatokat (beleértve a Közfoglalkoztatási Osztállyal való 

együttműködést is), vezetői utasítás esetén médianyilatkozatot tesz a belső 

szabályzatok által meghatározott rend szerint. 

c) A Munkaerőpiaci Osztály munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: 

- együttműködik a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaival a szolgáltatások 

tartalmának, színvonalának egységesítése, növelése érdekében,  

- szakmai napokat szervez a járási hivatalok munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó 

munkatársai számára,  

- módszertani anyagokat készít a szolgáltatási jellegű szakmai munka segítése 

érdekében,  

- a pályaválasztási kiállítással kapcsolatos feladatok keretében az Osztály fő 

felelősként végzi a tervezési, előkészítési, lebonyolítási, beszámolási feladatokat a 

Foglalkoztatási Főosztály valamennyi szervezeti egységének bevonásával,  

- ellátja az EURES-sel kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs 

feladatokat,  

- ellátja a migráns munkavállalókkal kapcsolatos, megyei szintű feladatokat, koordinálja 

a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain dolgozó migráns asszisztensek munkáját, 

a külföldi szervekkel levelezést folytat. 

d) A munkáltatók kérdőívvel történő mintavételes megkérdezése nyomán – a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályainak bevonása mellett – rövid távú munkaerő-piaci prognózist készít. 

e) Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak negyedéves munkaerő-gazdálkodási 

felmérését (NMF), elkészíti a megyei szintű értékelést. 

f) Szervezi a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési (a továbbiakban: MEV) 

rendszerrel kapcsolatos tervezési és értékelési feladatokat. 

g) Figyelemmel kíséri a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain a minőségfejlesztő 

munkaszervezetek tevékenységét. 

h) Koordinálja az elégedettségi felméréseket, elkészíti a minőségügyi munka értékelését. 

i) Feldolgozza az egyes képzési programokhoz érkező ügyfél-elégedettségi kérdőíveket, 

megfogalmazza a szakmai konzekvenciákat, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz. 

 

III. 2. 2. 3. A Munkaerőpiaci Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

A munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok között a szervezeti egység az 

irányadó jogszabályok, illetve normatív utasítások, eljárási rendek figyelembe vételével ellátja 
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a munkaerő-piaci szolgáltatások vásárlásával/térítésmentes szolgáltatást nyújtó szervezetek 

támogatásával kapcsolatos feladatokat. 

III. 2. 2. 4. A Munkaerőpiaci Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

b) A Munkaerőpiaci Osztály programokkal kapcsolatos feladatai tekintetében  

ellátja a TÁMOP programokkal – így különösen a TÁMOP 1.1.2 programmal, valamint a 

TÁMOP 2.1.6 programmal, a GINOP programokkal - különösen a GINOP 5.2.1. programmal - 

kapcsolatos feladatokat:  

 nyomon követi a projekt keretében a célcsoportoknak kifizetendő támogatások 

pénzügyi folyamatait,  

 a működési költségek vonatkozásában a főosztályvezető útján együttműködik a 

kormányhivatallal, számára adatot szolgáltat, az alapul fekvő bizonylatokat 

rendszeresen továbbítja,  

 folyamatosan figyelemmel kíséri a program likviditását,  

 előkészíti a program pénzügyi jelentéseit, részbeszámolóit, a kifizetési kérelmeket és 

azok hiánypótlásait,  

 folyamatosan vezeti a program előrehaladása során a teljesített kifizetéseket 

tartalmazó nyilvántartást,  

 figyelemmel követi a keretgazdálkodást, szükség esetén keretmódosítást 

kezdeményez,  

 megtervezi a projektben felhasználható támogatási keretek leosztását, és 

folyamatosan figyeli azok felhasználását,  

 nyomon követi a pénzügyi maradványokat, azok felhasználására javaslatot tesz,  

 a járási hivatal foglalkoztatási osztálya részére szükséges pénzügyi keret biztosítására 

javaslatot tesz,  

 folyamatosan figyeli a projektben felhasználható pénzügyi keretek alakulását,  

 előterjeszti engedélyezésre az átcsoportosítási kérelmeket, vezetői döntést követően a 

döntésről tájékoztatja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályait,  

 folyamatosan egyezteti a támogatások tekintetében az Alapkezelő Osztállyal, illetve a 

kormányhivatallal a működési célú elemek vonatkozásában a projekthez kapcsolódó 

kiadási és bevételi előirányzatokat, a banki bizonylatok rögzítését az elkülönített 

főkönyvi könyvelésben,  

 folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projekt előirányzatairól, teljesítéseiről, 

a kormányhivatallal együttműködve a célelszámolási számla adatairól,  

 gondoskodik a projekthez kapcsolódóan beérkező számlák nyilvántartásba vételéről,  

 előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat, egyezetéseket 

folyamatosan elvégzi, a lebonyolításhoz adatot, információt szolgáltat,  

 figyelemmel kíséri a projektek megvalósítása keretében lebonyolítandó 

közbeszerzések előkészítését, lebonyolítását és lezárását,  

 ellátja a működési célú támogatás tárgyában a Nemzetgazdasági Minisztérium és a 

kormányhivatal közötti együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó beszámoló 

előkészítésével, Nemzetgazdasági Minisztérium felé való továbbításával kapcsolatos 

feladatokat.  

c) Ellátja a főosztályvezető feladatköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. 

d) Véleményezi főosztályvezetői jóváhagyás előtt a kiadványok megjelenését, tanácskozások, 

konferenciák szakmai anyagait, részt vesz a szakmai kiadványok előkészítésében. 

e) A kormányhivatal szabályzata szerint ellátja a hirdetményi kézbesítés központi rendszeren 

történő közzétételével kapcsolatos feladatokat. 

f) Szervezi a Foglalkoztatási Főosztály rendezvényeit. 
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III. 2. 2. 5. A Munkaerőpiaci Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Ellátja a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség terhére történő elszámolással 

kapcsolatos feladatokat. 

b) Ellátja a hatáskörébe utalt munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat. 

c) A Munkaerőpiaci Osztály a megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkozási 

rehabilitációjával kapcsolatos feladatai tekintetében:  

 együttműködik a munkaképesség, illetve a munkaalkalmasság értékelésében részt 

vevő szakértőkkel, illetve a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 

elősegítésében közreműködő szervekkel,  

 ellátja a megváltozott munkaképességű ügyfelek nyilvántartásba vételével, törlésével, 

módosításával kapcsolatos feladatokat,  

 rendszeresen kapcsolatot tart a rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelekkel, 

személyesen és telefonon, írásban értékeli őket,  

 feltárja a megváltozott munkaképességű álláskeresők lehetséges munkahelyeit,  

 nyilvántartja a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkáltatók 

által beérkezett állásajánlatokat, ezekre közvetítést végez és kezeli az erre a célra 

kialakított IKR rendszert,  

 elkészíti a foglalkozási rehabilitációt segítő szolgáltatások, és a rehabilitációs 

munkacsoportok foglalkozási rehabilitációs tevékenységét érintő beszámolókat, 

jelentéseket, adatszolgáltatásokat,  

 kapcsolatot tart a foglalkozási rehabilitációban érintett intézményekkel, 

szolgáltatókkal, társosztályokkal,  

 részt vesz a TÁMOP 1.1.1 projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében 

gondoskodik az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre 

munkaerő-piaci szolgáltatás, képzés felajánlásáról, továbbá megfelelő munkahely 

felajánlásáról, illetve a programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére 

támogatás nyújtásáról. 

d) Részt vesz a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság kormányhivatal Foglalkoztatási 

Főosztályát érintő célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában. 

e) Előkészíti a Foglalkoztatási Főosztálya éves tevékenységének értékeléséről szóló szakmai 

beszámolót. 

f) Kapcsolatot tart a helyi, megyei és országos roma szervezetekkel, cigány nemzetiségi 

önkormányzatokkal, tájékoztatást nyújt részükre a romák munkaerő-piaci helyzetének 

javítását elősegítő támogatásokról, képzési lehetőségekről. 

g) Együttműködik a megyei roma foglalkoztatás szervezői hálózattal, módszertani és szakmai 

segítséget nyújt számukra. Igény szerint az érintett célcsoport számára csoportos 

tájékoztatást, fórumot szervez.  

h) Havi rendszerességgel tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről a 

sajtó részére. 

i) Előadás anyagokat készít, részt vesz tájékoztatók, kiadványok összeállításában. 

j) Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, és azok következményeit, azokról 

szakmai és közérdekű tájékoztatást nyújt,  

k) Negyedévente helyzetjelentést készít a munkaerő-piaci folyamatokról, kiemelve a hátrányos 

helyzetű célcsoportokat. 

l) Elemzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses 

(MONITORING) vizsgálatával kapcsolatos anyagokat. 
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m) Elkészíti a MEV éves tervdokumentációját, valamint a teljesítményértékelésekhez kapcsolódó 

indikátorok és eredménymutatók kiértékelését. 

n) Vizsgálja és elemzi a megyében az álláskeresők térségenkénti, iskolai végzettség szerinti és 

jellemző szakmánkénti struktúráját. 

o) Koordinálja a minőségirányítással kapcsolatos feladatokat. 

p) Előkészíti és összefoglalja a Foglalkoztatási Főosztály szakmai tevékenységéről szóló 

(negyedéves és éves) beszámolókat. 

III. 2. 3. Az Alapkezelő Osztály feladatai 

III. 2. 3. 1. Az Alapkezelő Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

Jóváhagyásra kidolgozza a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) működtetésével kapcsolatos 

gazdálkodási szabályokat, szabályzatokat, jogszabályi változás, továbbá igény esetén 

gondoskodik a szabályzatok módosításáról, végrehajtja azok rendelkezéseit. 

III. 2. 3. 2. Az Alapkezelő Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak munkahelymegőrző támogatásokkal 

kapcsolatos tevékenységét, központi támogatás esetén előkészíti a minisztériumi döntési 

javaslatokat. 

b) Ellátja a feladatkörébe tartozó támogatásokkal, munkaerő-piaci programokkal kapcsolatos 

munkafolyamat szervezési, módszertani, keretgazdálkodási feladatait. 

c) Tervezi az NFA-ból finanszírozott munkaerő-piaci programokat, koordinálja megvalósulásukat. 

o Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését 
szolgáló járási hivatalok foglalkoztatási osztályai tevékenységének koordinálásában. 
Nyilvántartja a megyében benyújtott csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket.  

d) Összegyűjti és rendszerezi a pályázati lehetőségeket és azokról információkat nyújt. 

e) A főosztályvezető útján kapcsolatot tart a vállalkozásokkal és a magán-munkaközvetítő 

tevékenységet ellátó szervezetekkel. 

f) Ellátja az NFA pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat, segíti a keret 

tervezését és a felhasználás ellenőrzését. 

g) Szerződésszegés vagy egyéb jogsértés esetén egyeztet a Közfoglalkoztatási Osztály 

vezetőjével a visszakövetelés kérdésében. 

h) A hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos 

feladatokat. 

i) Szakmai ajánlások készítésével összehangolja, segíti a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályainak feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika aktív eszközeihez kapcsolódó alábbi 

feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát:  

foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, szakképzettséggel rendelkező, 

pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének támogatása, mobilitási 

támogatások, vállalkozóvá válás támogatása, munkaközvetítéssel, munkáltatói 

kapcsolattartással összefüggő módszertani feladatok, részmunkaidős 

foglalkoztatás támogatása, egyéb, a jogszabályok által meghatározott 

foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz kapcsolódó feladatok végrehajtása. 

j) Az országosan hirdethető munkaerő-igényeket továbbítja a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályai részére, információt nyújt a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, a megye 

munkaerő-piaci folyamatairól, 
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k) Javaslatot tesz az NFA foglalkoztatási alaprészének decentralizált kerete eszközönkénti 

felhasználására, a felhasználás irányelveire és a módosításokra, 

l) Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közérdekű munka végrehajtásával 

kapcsolatos feladatait. 

m) Koordinálja és segíti a Virtuális Munkaerő Piaci portál működtetésével kapcsolatos 

feladatokat. 

n) Koordinálja és segíti az elektronikus ügyintézést segítő portál működtetésével kapcsolatos 

feladatokat. 

o) Koordinálja az NFA alaprészei, az alaprészhez nem kapcsolódó előirányzatok 

lekötöttségének, valamint a kötelezettségvállalásoknak a járási hivatalok Foglalkoztatási 

osztályai által vezetett nyilvántartását. Meghatározza az egyes támogatási eszközökhöz 

kapcsolódó analitikus nyilvántartások tartalmi és formai elemeit. 

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

kötelezettségek, követelések zárásával, nyitásával kapcsolatos feladatokat. 

q) Koordinálja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, valamint a Közfoglalkoztatási és 

Munkaerőpiaci Osztály  által az NFA-ból, illetve TÁMOP-os projektek keretében nyújtott 

támogatásokhoz kapcsolódó visszakövetelő határozatok nyilvántartásának vezetését. 

r) Koordinálja a tárgyévi és a tárgyévet követő évi adósokról, egyéb bevételekről a 

nyilvántartások vezetését, a befizetésekről havonta kimutatást küld a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályai, valamint a Közfoglalkoztatási és Munkaerőpiaci Osztály részére. 

III. 2. 3. 3. Az Alapkezelő Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

a) Ellátja a munkahelyteremtő beruházások támogatásai területén jelentkező feladatokat 

(pályáztatás, döntés előkészítése, hatósági szerződés megkötése, támogatás utalásának 

előkészítése, teljesítés figyelemmel kísérése). 

b) Ellátja a vállalkozóvá válás elősegítését szolgáló támogatás tőkejuttatás típusának a 

lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 

c) Feldolgozza a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás iránti kérelmeket, a döntést 

előkészíti, intézkedik a kifizetés iránt, ellátja a támogatás visszakövetelésével kapcsolatos 

feladatokat. 

III. 2. 3. 4. Az Alapkezelő Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) Iránymutatást készít elő a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, valamint a 

Közfoglalkoztatási és Munkaerőpiaci Osztály részére az NFA működtetésével kapcsolatban. 

b) A behajthatatlan és méltányosságból elengedett követeléseket kivezeti a nyilvántartásokból, 

főkönyvi könyvelésből.  

c) Határidőre elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó pénzforgalmi és az előírt statisztikai 

jelentéseket. 

d) Előkészíti 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 időközi költségvetési jelentést, illetve VIR 

adatszolgáltatást. 

e) Az NFA valamennyi általa kezelt alaprészével kapcsolatosan végzendő leltározási 

tevékenységet megszervezi, irányítja, végzi és ellenőrzi. 
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f) Ellátja, illetve felügyeli az NFA-t érintő jogszabályban előírt kötelezettségvállalásokkal, 

pénzügyi ellenjegyzéssel, a kifizetések teljesítésigazolásával, érvényesítésével, 

utalványozásával kapcsolatos feladatokat és jogköröket. 

g) Elkészíti a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, valamint a Közfoglalkoztatási és a 

Munkaerőpiaci Osztály által az Integrált Rendszerben teljesítésigazolt, utalásra előkészített 

aktív eszköz tételek utalványrendeleteit, gondoskodik a pénzügyi teljesítésről. 

h) A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, valamint a Közfoglalkoztatási és a Munkaerőpiaci 

Osztály által 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 

Magyar Államkincstáron keresztül. 

i) Gondoskodik a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai, valamint a Közfoglalkoztatási és a 

Munkaerőpiaci Osztály által teljesítésigazolt, valamint közvetlenül az Alapkezelő Osztályra 

érkező számlák pénzügyi rendezéséről. 

j) A járási hivatalok foglalkoztatási osztályai által az Integrált Rendszerben teljesítés-igazolt, 

utalásra előkészített álláskeresési ellátás, keresetpótló juttatás és kereset kiegészítés 

tételeket összesíti, gondoskodik azok postán keresztül történő kifizetéséről, átutalásáról. 

Végzi az aktív eszközök (FA eszközök, TÁMOP célcsoporti támogatások, közfoglalkoztatás) 

számfejtését, utalás előkészítését, gondoskodik azok átutalásáról. 

k) Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal kapcsolatos ügyeket, 

kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak megszüntetését. Koordinálja a személyi 

jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások kiadását. Gondoskodik az állammal 

szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári utalásról, elkészíti a társadalombiztosítási-, 

adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, adat-szolgáltatásokat, bevallásokat, 

folyamatosan egyeztet a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal. 

l) Elkészíti az NFA-hoz kapcsolódó pénzügyi átutalási megbízásokat, gondoskodik az ellátások, 

támogatások pénzügyi rendezéséről, a pénzügyi teljesítésekről tájékoztatja az érintett járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályait, valamint a Közfoglalkoztatási és a Munkaerőpiaci 

Osztályokat.   

m) 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. 

n) Összeállítja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaitól, valamint a Közfoglalkoztatási és a 

Munkaerőpiaci Osztálytól kapott információk segítségével, illetve a kötelezettségvállalás 

nyilvántartás alapján az Alap pénzigénylését és negyedéves előirányzat-felhasználási tervét, 

biztosítja a zavartalan pénzellátást. 

o) Biztosítja a könyvvizsgáló, az Állami Számvevőszék, a felügyeleti szerv és a belső ellenőrzés 

számára a gyors és pontos adatszolgáltatást. 

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

q) FPIR rendszer működését szakmailag irányítja. 

r) Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár területi szervével, ellenőrzi a kincstári ERA-ÁHT-T 

kódokat, elvégzi a kódhelyesbítéseket. 

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

kötelezettségvállalásait megelőző költségvetési felügyelői engedélyeztetés folyamatát. 

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

adatszolgáltatásokat, bevallásokat és továbbítja azt az ügyfélkapun keresztül. 



16 

 

III. 2. 3. 5. Az Alapkezelő Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Az Alapkezelő  Osztály rehabilitációs feladatai tekintetében:  

 az emberi erőforrások miniszterének szakmai irányítása mellett 2011. január 1-je előtt 

a jogelőd munkaügyi központ által az NFA rehabilitációs alaprésze terhére 

megállapított és folyósított támogatásokkal összefüggésben ellátja a felhasználás 

jogszerűsége ellenőrzésének kezdeményezését, valamint a hatósági szerződésben 

foglalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a támogatások visszakövetelésével 

kapcsolatos hatósági intézkedések meghozatalát, a nyújtott támogatás biztosítékául 

szolgáló jelzálogjog törléséhez szükséges engedély kiállítását. 

b) A főosztályvezető irányításával részt vesz a kistérségi, megyei paktumok működtetésében, 

koordinálásában. 

c) Ellátja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből adódó 

feladatokat. 

d) Ellátja a befektetői portfoliók kezelésével kapcsolatos feladatokat. 

e) Ellátja a megyei törvényszékek, végelszámolók által megküldött felszámolás, végelszámolás 

megindításával kapcsolatos feladatokat. 

f) Ellátja a többségi külföldi tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatási 

feladatokat. 

g) Előkészíti a Foglalkoztatási Főosztály éves tevékenységének értékeléséről szóló szakmai 

beszámolót. 

h) Ellátja az Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett követelések végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat. 

i) Felelős a szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért. 

III. 2. 4. A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály feladatai 

III. 2. 4. 1. A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály kodifikációs feladatai 

tekintetében 

(nemleges) 

III. 2. 4. 2. A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály koordinációs feladatai 

tekintetében 

(nemleges) 

III. 2. 4. 3. A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály egyes közhatalmi, hatósági 

feladatai tekintetében 

a) Munkavédelmi hatóságként jogosult az Mvt. 84. §-ában nevesített intézkedésekre:  

 a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban 

nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;  

 valamennyi munkahelyen ellenőrzést tartani; a munkabaleseteket – kivéve a közúti 

közlekedéssel kapcsolatosakat – és a fokozott expozíciós eseteket – a munkáltató ez 

irányú felelősségét nem érintve – kivizsgálni;  

 a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek teljesítésére;  

 a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő 

megszüntetésére kötelezni;  
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 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó 

előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt 

munkavégzéstől eltiltani;  

 a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, 

határértéket meghaladó expozícióban, rákkeltő, mutagén, teratogén hatású veszély 

előfordulásakor – annak elhárításáig –, vagy nem megfelelő védelmet nyújtó 

védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység, illetve üzem, üzemrész 

működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag vagy keverék 

használatának felfüggesztését elrendelni;  

 elrendelni az Mvt. 23. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést;  

 a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy 

kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentést vagy a kivizsgálást elmulasztották, nem a 

jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték, vagy ha a munkáltató a balesetet 

jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek;  

 a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az 

nem rendelkezik az Mvt, 18. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott okirattal;  

 a munkáltatót arra kötelezni, hogy az éjszakai munkavégzés keretében foglalkoztatott 

munkavállalói átlagos statisztikai létszámát, munkarendjét, az éjszakai munkavégzés 

körülményeire vonatkozó – a határozatban megjelölt egyéb – információkat, valamint 

a közölt adatokban, tényekben bekövetkező változást időszakonként bejelentse;  

 a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást 

kérni, valamint az ilyen személyt személyi azonossága igazolására felhívni; az 

ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén a rendőrség igénybevételére; munka 

higiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni. 

b) Munkavédelmi hatóságként köteles a bejelentett súlyos munkabalesetet, valamint a 

foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet – a munkáltató ez irányú 

felelősségét nem érintve – kivizsgálni. 

c) Munkavédelmi hatóságként – a munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása, 

továbbá munkabaleset megelőzése céljából – az Mvt. 84.§ (1) bekezdés f), g) és j) pontjaiban 

foglalt határozatának fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelheti el. 

d) Munkavédelmi hatóságként a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen 

munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló – az ellenőrzés megkezdésekor, 

illetőleg baleset bekövetkezése esetén a baleset időpontjában fennálló – jogviszonyt 

szervezett munkavégzésnek minősíteni.  

e) Munkavédelmi hatóságként munkavédelmi bírságot szab ki az Mvt. 82. §-ában biztosított 

hatáskörében a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet rendelkezései szerint. 

f) Munkavédelmi hatósági ellenőrzést végez a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)., az Mvt. és a 

vonatkozó munkavédelmi tárgyú rendeletek szabályai szerint, különösen:  

 a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére,  

 a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott 

technológiákra és anyagokra, a munkavállalók egészségét veszélyeztető anyagokkal 

történő munkavégzésre, illetve munkakörülményekre, valamint az egyéni 

védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére,  

 a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek 

kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett 

intézkedésekre,  
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 az azbeszttel, a biológiai kóroki tényezőkkel, illetve a foglalkozási eredetű rákkeltő 

vagy mutagén anyagokkal történő foglalkoztatás szabályszerűségére vonatkozóan. 

g) Munkaügyi hatóságként dönt a munkaügyi bírság kiszabásáról, illetve harmadik országbeli 

állampolgárok engedély nélküli foglalkoztatása esetén befizetésre kötelezésről – a hatásköri 

elhatárolás szerint – a Met. 6/A. §-a, illetve 7. §-a szerinti hatáskörében. 

h) Elsőfokú hatósági jogkörében ellátja a munkaügyi jogszabályok, így elsősorban a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak 

hatályosulásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.  

i) Ellátja a Met.-ben, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényben és a 

harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont 

kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli 

mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az összevont kérelmezési eljárásban 

való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen 

foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 

bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendeletben 

meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat. 

j) Hatósági ellenőrzést végez elsősorban a következő szabályok érvényesülésére vonatkozóan:  

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 

alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre 

(ideértve a gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi 

elemeire és a foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a 

jogosultnak az Mt. 297. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó 

rendelkezések,  

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, 

megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettség,  

 a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával 

kapcsolatos jogszabályok,  

 a munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt 

rendelkezések,  

 a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, 

alágazatra kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, 

valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések,  

 a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót 

megillető – igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony 

megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére 

vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek,  

 a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 

engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok,  

 a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység 

végzésére jogosító jogszabályok,  

 a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói 

eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a 

teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok,  

 a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó 

jogszabályok, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) 71. §-ának (1)–(2) bekezdése 

szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi megtartására. 
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k) Ellátja a munkaerő-piaci ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében ellenőrzi: 

 a Foglalkoztatási Főosztály és a Foglalkoztatási Osztály által hozott határozatok, 

szerződések (megállapodások) teljesítését,  

 a közfoglalkoztatási programok megvalósulását, a vállalt kötelezettségek betartását,  

 kivizsgálja a bejelentéseket,  

 ellenőrzi a létszámleépítések bejelentésére, munkáltatói igazolásokra, a magán-

munkaközvetítő tevékenységet folytatók működésére, a felnőttképzést folytató 

intézményekre vonatkozó előírások betartását,  

 közreműködik a felügyeleti és szakmai irányító szervek által kezdeményezett 

vizsgálatokban,  

 ellátja az egyéb hatósági ellenőrzési feladatokat. 

l) Ellátja a járási hivatalok közfoglalkoztatási támogatással összefüggő hatósági ellenőrzési 

feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá a járási hivatalok szakmai és pénzügyszakmai 

tevékenységének ellenőrzését, 

m) Ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését, 

n) Ellenőrzi a Főosztály hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló 

kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát, 

o) Ellátja a rendbírsággal kapcsolatos feladatokat.  

III. 2. 4. 4. A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály funkcionális feladatai 

tekintetében 

(nemleges) 

III. 2. 4. 5. A Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Ellátja az egyéb jogszabályban meghatározott feladatait. 

b) Jogerősíti a munkavédelmi és munkaügyi bírság tárgyú határozatokat és ellenőrzi a hatósági 

nyilvántartásba kerülő adatok és intézkedési kódok helyes felvitelét. 

c) Az osztály hatáskörében hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket felterjeszti 

másodfokú elbírálásra. A fellebbezések alapján vizsgálja az első fokú eljárás jogszerűségét. 

d) Az osztály határozatai ellen hozzá érkezett bírósági felülvizsgálati kérelmeket alapján 

haladéktalanul megvizsgálja az első- másodfokú eljárás jogszerűségét, amennyiben 

álláspontját fenntartja a keresetlevelet és az iratanyagot megküldi a másodfokú hatóságnak. 

e) Teljesíti a belföldi jogsegély kérelmeket. 

f) Kivizsgálja az osztályhoz érkezett vagy áttett kérelmeket, panaszokat és közérdekű 

bejelentéseket. 

g) Foganatosítja a munkavédelmi és munkaügyi hatósági eljárás során hozott döntések 

végrehajtását. 

h) Előkészíti az adatszolgáltatásokat a kormányhivatal és a minisztérium részére  

i) Nyilvántartja a munkavédelmi és munkaügyi bírságokat, a szabálysértési és eljárási 

bírságokat, költségtérítéseket és a felügyelői intézkedéseket. 

j) Kezeli a felügyelői intézkedéseket és a hatósági munkára vonatkozó adatokat, illetve vezeti a 

jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségekkel kapcsolatos nyilvántartásokat. 

k) Gondoskodik a munkavédelmi szakterület vonatkozásában a halálos munkabaleset vizsgálati 

anyagának a szakmai irányító minisztérium részére történő megküldéséről, továbbá a 

jogszabályok által előírt bejelentések szabályszerű nyilvántartásáról. 
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l) Gondoskodik a munkavédelmi szakterület esetében a külön jogszabályban előírt munkáltatói 

bejelentések nyilvántartásáról (foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek, 

foglalkozási eredetű rákkeltő vagy mutagén anyagokkal végzett tevékenységek, azbeszt-

expozícióval járó tevékenységek, biológiai kóroki tényezőkkel járó tevékenységek, továbbá az 

építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséről szóló bejelentések). 

m) Részt vesz a minisztérium által elrendelt cél- és akcióvizsgálatok, valamint a társhatósági 

együttműködésben megvalósuló ellenőrzések végrehajtásában, azokról az előírt rendben 

adatot szolgáltat. 

IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok  

Közigazgatási eljárásra vonatkozó közös szabályok: 

a) A hatósági ügyintézők a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti 

munkamegosztásuk alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a Ket. rendelkezéseinek 

alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály eltérő eljárási szabályokat állapít meg. Az 

ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig 

törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. A határidők számítására a Ket. 65. §-ában és 

az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. 

b) Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú 

eljárás fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, 

valamint azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem 

valamint a fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, valamint az 

eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a kormányhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkezik-e.  

c) A hatósági ügyintéző, ha a kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát 

állapítja meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.  

d) Ha az eljárás a kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági ügyintéző - 

amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesítési kötelezettsége fennáll - 

értesíti az ügyfelet/ügyfeleket. 

e) A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése 

veszélyben van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 

f) A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-

ában meghatározott feltételek fennállása esetén. 

g) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában 

meghatározott feltételek bekövetkezése esetén.  

h) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén.    

i) A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

j) A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 

kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

k) A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 

rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási 

eljárást lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen 
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készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 

39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

l) A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak 

szerint vehet igénybe. 

m) A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 

kiszabását tartalmazó döntést. 

n) Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak 

betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok 

zártan kezelését. 

o) A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49 §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 

p) A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során 

felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 

meghatározottakat kell tartalmaznia. 

q) A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről. 

r) A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén 

gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről 

kialakított álláspont előkészítéséről. 

s) Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül kell előkészíteni.  

t) A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 

u) A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

Pénzügyi folyamatokra vonatkozó főbb szabályok:  

a) Kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi 

ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 37. § (1) bekezdése 

alapján. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat 

rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a 

kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

b) A bevételi előirányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok terhére kifizetést 

elrendelni - a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel - utalványozás alapján lehet 

az Áht. 38. § (1) bekezdés szerint. A kiadási előirányzatok terhére történő utalványozásra - a 

Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel - a teljesítés igazolását, és az annak 

alapján végrehajtott érvényesítést követően kerülhet sor. 

c) Az Áht. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján az elkülönített állami pénzalapok pénzügyi alapjait 

kezelő szervhez költségvetési főfelügyelőt, felügyelőt rendelhet ki. Az államháztartásért 

felelős miniszter a költségvetési főfelügyelő, felügyelő kirendelésére vonatkozó döntését az 

érintett fejezetet irányító szerv vezetőjével és a kormányzati tevékenység összehangolásáért 

felelős miniszterrel előzetesen egyezteti. A költségvetési főfelügyelő, felügyelő a gazdálkodás 

költségvetés-politikával való összhangja és a takarékos, szabályszerű, eredményes működés 

érdekében a Kormány rendeletében meghatározott intézkedéseket tehet, így különösen 

előzetesen véleményezi a kötelezettségvállalásra irányuló eljárásokat és a nagy összegű 

kötelezettségvállalások tekintetében kifogással élhet. 

d) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) bekezdés alapján kötelezettségvállalásra - jogszabályban 

meghatározott kivétellel az elkülönített állami pénzalap kezelő szerve [a továbbiakban: 
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kötelezettséget vállaló szerv] nevében a kötelezettséget vállaló szerv vezetője vagy az általa 

írásban felhatalmazott a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy írásban 

jogosult. 

e) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási 

(fővárosi kerületi) hivatala törvény alapján elkülönített állami pénzalap meghatározott része 

felett rendelkezési joggal bír - a fővárosi és megyei kormányhivatal vagy a fővárosi és megyei 

kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti és működési szabályzata 

alapján e feladatért felelős szervezeti egységének vezetőjét a kötelezettséget vállaló szerv 

vezetőjének kell tekinteni a számukra biztosított előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek 

tekintetében. A kötelezettségvállalásra jogosult személy e jogát a fővárosi és megyei 

kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalban a járási 

hivatalvezető jóváhagyásával jogosult. 

f) Az Ávr. 55. § (1)-(2) bekezdése alapján a pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás 

dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére 

történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. A 

kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére elkülönített 

állami pénzalap esetén az Ávr. 9. § (1), (6), (7) vagy (8) bekezdése szerinti szervezeti egység 

vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló 

személy jogosult. 

g) A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 

kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 

kötelezettségvállalás esetében - ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 

teljesítését követően esedékes - annak teljesítését az Ávr. 57. § (1) bekezdése szerint. A 

teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra 

jogosult személy aláírásával kell igazolni.  

h) Az Ávr. 58. § (1) bekezdése szerint kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az 57. § 

(3) bekezdése szerinti esetben annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 

államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső 

szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az 

érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását (Ávr. 58. § (3) 

bekezdése). 

i)  A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek 

utalványozására - ha az utalványozás a (4) bekezdésre figyelemmel szükséges, és a 

kötelezettséget vállaló szerv az 57. § (2) bekezdése alapján előírta a teljesítés igazolását - a 

teljesítés igazolását követően kerülhet sor. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az 

érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet 

(Ávr. 59. § (1)-(3) bekezdés). 

j) A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 

azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem 

lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 

személlyel (Ávr. 60. § (1) bekezdés) 

Európai Uniós forrásból finanszírozott programokra (TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001; TÁMOP-2.1.6-

12/1-2012-0001; GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program) vonatkozó közös szabályok:  

a) Mentori szolgáltatás beszerzése 

 Egyeztetés szükséges a kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával a 

közbeszerzési eljárás részleteiről, elkészíteni a felhívás szakmai tartalmát. 

 A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a kormányhivatal szerződést köt az 

összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltatóval. 
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 A nyertes szolgáltatóval a szerződéskötést követően a Főosztály felveszi a kapcsolatot, 

és a GM rendelet alapján a szolgáltató kiválasztja a mentori szolgáltatást nyújtó 

személyeket. 

 Havi rendszerességgel befogadja és ellenőrzi a megvalósult mentori tevékenységről szóló 

mentori naplókat és elszámolásokat, gondoskodik a szolgáltatás ellenértékének 

szerződés szerinti kifizetéséről. 

b) Valamennyi eszköz kezelésével összefüggő feladatok (képzés, támogatások) 

 A Főosztály figyelemmel kíséri és nyilvántartja a projekt pénzügyi keretének 

felhasználását (kötelezettségvállalás, kifizetés), létszámalakulását, ellenőrzi a járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályainak tételes nyilvántartását, eltérés esetén egyeztetést 

kezdeményez. 

 A pénzügyi kereteket minden eszköz esetében a járási hivatal foglalkoztatási osztályainak 

igényelnie kell a Főosztálytól. Főosztályvezetői döntést követően a keretet leosztja, az 

esetleges módosítások átvezetéséről - igény esetén - gondoskodik. 

 Visszakövetelt összegek befizetésének nyomon követése érdekében a visszakövetelő 

határozatokat a járási hivatal foglalkoztatási osztálya meghozza és valamennyi 

alátámasztó dokumentummal együtt megküldi a Főosztály részére. A 

visszakövetelésekről és a visszafizetésekről a projekt pénzügyi referense összesítő 

nyilvántartást vezet, melyről havi rendszerességgel tájékoztatást küld a Főosztály a járási 

hivatalok foglalkoztatási osztálya részére. 

 Szükség szerint, de évente legalább egyszer, a mérlegkészítés előtt a foglalkoztatási 

eszköz működtetésével kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, valamint az 

elkötelezettség állományát valamennyi járási hivatal foglalkoztatási osztályának és a 

Főosztálynak leltározni kell, az NFA-ra vonatkozó „Leltározási Szabályzat" előírásainak 

megfelelően. 

 A programok megvalósítói összeállítják a felettes szervek részére megküldendő - a 

projekt szakmai és pénzügyi előrehaladására vonatkozó - rendszeres 

adatszolgáltatásokat, beszámolókat és gondoskodnak azok határidőben történő 

megküldéséről.  

c) Működéssel összefüggő költségek kezelése, kifizetése 

 A Főosztály a kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával egyeztetést folytat 

a programok működési költségeinek terhére megvalósítandó beszerzések lefolytatásáról. 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal együttműködve részt vesz a közbeszerzési 

eljárások előkészítésében, azok kiírásában, lebonyolításában. 

 A szolgáltatóval kötött szerződések teljesítését követően kerül sor a számla benyújtására 

és annak pénzügyi teljesítésére a programok célelszámolási számlájáról. 

 A Főosztály projektben foglalkoztatott pénzügyi munkatársai gondoskodnak a projekt 

működése során havi rendszerességgel felmerülő postaszámla, telefonszámla és 

üzemanyagköltség szakmai teljesítésigazolást követő, határidőben történő kifizetéséről. 

 A pénzügyi folyamatok nyilvántartását a projekt pénzügyi munkatársa a FORRÁS SQL 

rendszerben rögzíti, havi rendszerességgel. Az osztály gondoskodik a projektben dolgozó 

kollégák havi illetményének, azok járulékainak, cafetéria juttatásának, munkába járás 

költségének valamint egyéb személyi jellegű juttatásainak átutalásáról, mely kifizetésekről 

analitikus nyilvántartást vezet a Főosztály, azok FORRÁS SQL rendszerben történő 

rögzítését elvégzi. 

d) Kommunikációs beszerzések 
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 A programok kommunikációs tervében kötelezően megvalósítandó kommunikációs 

feladatok esetében a Főosztály szakmai munkatársai a negyedéves ütemezés szerint 

előkészítik az Arculati kézikönyv előírásainak megfelelő kommunikációs anyagokat, és a 

Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 

központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014 Korm. rendelet alapján a 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére jóváhagyás céljából megküldi. 

 Jóváhagyást követően a Főosztály a kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztályával egyeztet a beszerzések lefolytatása és pénzügyi teljesítése érdekében. 

IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  

IV. 2. 1. Közfoglalkoztatási Osztály 

a) Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése 

A hatósági ügyintéző a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 

foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az 

engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi 

központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a 

Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok 

magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről 445/2013. (XI. 28.) 

Korm. rendelet alapján elvégzi a munkavállalási engedély iránti kérelem tárgyában hozandó döntések 

előkészítésével kapcsolatos feladatokat. Ennek keretében:  

 megvizsgálja a szervezeti egység adott ügyre vonatkozó, illetékességét, a kérelem és 

a kötelezően csatolandó mellékletek formai és tartalmi hiányosságait és szükség 

esetén intézkedik az áttétel, illetve a hiánypótlási felhívások, vagy más hatóságok 

megkeresése iránt. 

 Az általános szabályok szerint elbírálandó kérelmek esetében a munkaerő-piaci 

helyzet vizsgálatához intézkedik a foglalkoztatás helye szerint illetékes járási hivatal 

megkeresése iránt. 

 A tényállás tisztázását követően a kérelem tárgyában kiadandó döntést 

kiadmányozásra előkészíti és gondoskodik annak közléséről.  

b) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kintlévőségeinek beszedésével kapcsolatos eljárás 

 A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatás visszaköveteléséről rendelkező 

határozat jogerőre emelkedése esetén a követelés összegétől függően az alábbiak szerint 

kell eljárni. 

o Kis összegű (a 100.000 Ft értékhatárt meg nem haladó) követelés esetén 

nincs helye a tartozás adók módjára való behajtásának, lehetséges 

intézkedések a fizetési felszólítás, a kötelezett bankszámlájára vezetett 

végrehajtás, a kötelezett munkabérére, ellátására vezetett végrehajtás.  

o Amennyiben a követelés összege a 100.000 Ft-os értékhatárt meghaladja, 

önkéntes teljesítés elmaradása esetén intézkedni kell a követelés adók 

módjára történő behajtása iránt, amely magánszemély kötelezett esetén az 

illetékes önkormányzati adóhatóság, szervezetek esetén az illetékes állami 

adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) megkeresését jelenti. 

 Mind a végrehajtási szakasz előtt, mind a végrehajtási szakaszban a kötelezett a 

tartozása megfizetésére részletfizetési kedvezmény engedélyezését kérheti. A 

részletfizetési kedvezmény engedélyezése iránti kérelem elbírálásánál a kötelezett 

pénzügyi helyzetére, jövedelmi-vagyoni viszonyaira kell figyelemmel lenni. 

 Amennyiben első fokon a járási hivatal hozott visszakövetelő határozatot, a tartozás 

elengedésére irányuló méltányossági kérelmet a kormányhivatal jogosult elbírálni. 
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Amennyiben a visszakövetelő határozatot első fokon a kormányhivatal hozta, a tartozás 

elengedésére irányuló méltányossági kérelmet a Nemzetgazdasági Miniszter jogosult 

elbírálni. 

 Ha a követelés behajtására jogszabályban és a Nemzetgazdasági Miniszter által kiadott 

belső szabályzatban előírt intézkedések nem vezetnek eredményre, kezdeményezni kell 

az adott követelés behajthatatlanná nyilvánítását az erre irányadó szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően. 

c) Fellebbezések elbírálása 

 Amennyiben az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal által első fokon meghozott 

határozatot, fellebbezéssel megtámadható végzés ellen az ügyfél az előírt határidőn belül 

fellebbezést nyújt be, a járási hivatalnak intézkednie kell a megtámadott döntés visszavonása 

vagy módosítása, vagy a fellebbezési határidő leteltét követő nyolc napon belül a fellebbezés 

elbírálás végett történő felterjesztése iránt a Foglalkoztatási Főosztályhoz. 

 A Foglalkoztatási Főosztálynak a felterjesztett fellebbezés beérkezését követően 21 napon 

belül kell meghoznia a másodfokú döntését. Indokolt esetben a rendelkezésre álló ügyintézési 

határidő legfeljebb további 21 nappal meghosszabbítható. 

 A fellebbezés tárgyában a Foglalkoztatási Főosztálynak a rendelkezésre álló iratok alapján 

kell meghoznia a döntését, de lehetősége van a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási 

eljárás lefolytatására is (az első fokú szerv vagy más szerv megkeresése, ügyfél felhívása 

nyilatkozattételre stb.). 

 Amennyiben az eljárása eredményeként a Foglalkoztatási Főosztály az első fokú döntés 

jogszerűségét állapítja meg, az első fokú szerv döntését másodfokon helybenhagyja.  

 Amennyiben az első fokú szerv döntése nem jogszerű, azt a másodfokú szerv 

megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. Szükség esetén arról is kell döntenie a másodfokú 

szervnek, hogy az első fokú döntés megsemmisítésével egyidejűleg az első fokú szervet az 

ügyben új eljárás lefolytatására kötelezi. Ez utóbbi esetben iránymutatást kell adnia az első 

fokú szerv részére az új eljárás lefolytatását illetően. 

d) Országos közfoglalkoztatási programok koordinálása, végrehajtása: 

 A Belügyminisztérium által kibocsátott mindenkor hatályos módszertani útmutató, és szakmai 

tájékoztatások alapján befogadja, és ellenőrzi a kérelmeket, szükség esetén hiánypótlási 

eljárás keretében tisztázza a kérelem adatait. 

 Valamennyi támogatási kérelem vonatkozásában javaslatot készít az országos 

közfoglalkoztatási programnak a közfoglalkoztatásért felelős miniszter általi támogatását 

illetően (időtartama, mértéke), vagy a kérelmet saját hatáskörben elutasítja. 

 A közfoglalkoztatásért felelős miniszter döntését követően gondoskodik a hatósági szerződés 

megkötéséről (hatósági szerződés előkészítése, a mellékletek áttekintése, ellenőrzése, az 

aláírás megszervezése).  

 Szervezi a hatósági szerződés szakmai tartalmának megvalósításához szükséges 

létszámigény biztosítását. 

 Elvégzi a hatósági szerződés szakmai megvalósításához kapcsolódó elszámolási feladatokat 

(bérköltség, közvetlen költség, szervezési költség igények ellenőrzése, számfejtése), előleget 

utal, szükség esetén intézkedik az el nem számolható pénzügyi igények megtagadásáról, 

visszaköveteléséről.  Analitikus nyilvántartást vezet. 

 Indokolt esetben gondoskodik a hatósági szerződés módosításáról (hatósági szerződés 

előkészítése, a mellékletek áttekintése, ellenőrzése, az aláírás megszervezése). Az országos 
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közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó hatósági döntések ellen benyújtott 

fellebbezéseket felterjeszti a Belügyminisztériumhoz. 

 Valamennyi országos közfoglalkoztatási program vonatkozásában legalább egy alkalommal 

munkaerő-piaci ellenőrzést kezdeményez. Gondoskodik az ellenőrzés megállapításaihoz 

kapcsolódó feladatok végrehajtásáról (pl.: adatszolgáltatások, visszakövetelő határozatok 

kiadmányozásra előkészítése) 

 Figyelemmel kíséri valamennyi országos közfoglalkoztatási program szakmai, és pénzügyi 

teljesítését. Rendszeres (pl.: létszámstatisztikák), és eseti (pl.: parlagfű-mentesítési feladatok 

végrehajtása) szakmai, pénzügyi adatszolgáltatásokat teljesít. 

e) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás koordinálása: 

 A Belügyminisztérium szakmai iránymutatása alapján koordinálja a járási hivatalok 

pénzügyi forrásokra irányuló igényfelmérését, az igényfelméréseket összesíti, és a 

Belügyminisztériumba továbbítja az összesített megyei keretigényt.  

 A járási hivatalok részére szakmai paraméterek alapján allokálja a 

közfoglalkoztatásért felelős miniszter döntésével, hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási programok megvalósítására Hajdú-Bihar megyére decentralizált 

pénzügyi kereteteket. 

 Figyelemmel kíséri a megkötött hatósági szerződések létszám- és pénzügyi adatait, 

keretgazdálkodást végez.  

 Helyi önkormányzati közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan szervezi a 

foglalkoztathatósági szakvéleményezést, melynek keretében előkészíti a 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó együttműködési megállapodásokat, és azok 

módosításait.  

 A Foglalkoztatási Főosztály rendszeres (pl.: létszámstatisztikák), és eseti (pl.: 

parlagfűmentesítési feladatok végrehajtása) szakmai és pénzügyi 

adatszolgáltatásokat, keretgazdálkodást végez.  

 Figyelemmel kíséri a járási hivatalok munkaerő-piaci ellenőrzési tevékenységét. 

   f) Kistérségi – járási – startmunka mintaprogramok koordinálása: 

 A Belügyminisztérium szakmai iránymutatása alapján koordinálja a kistérségi – járási – 

startmunka mintaprogramok tervezését, a járási hivatalok pénzügyi forrásokra irányuló 

igényfelmérését. 

 A tervezés során egyeztető tárgyalásokat szervez, ellenőrzi a járási hivatalokhoz 

benyújtott kérelmek formai és tartalmi elemeit, a járási hivatalok javaslatait. A kérelmeket 

összesíti, majd azokat végleges javaslattal döntésre terjeszti fel a Belügyminisztériumba.  

 A járási hivatalok részére a közfoglalkoztatásért felelős miniszter döntése alapján allokálja 

a kistérségi – járási – startmunka mintaprogramok megvalósítására Hajdú-Bihar megyére 

decentralizált pénzügyi kereteteket. 

 Figyelemmel kíséri a megkötött hatósági szerződések létszám, és pénzügyi adatait, 

keretgazdálkodást végez.  

 Helyi önkormányzati közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan szervezi a foglalkoztathatósági 

szakvéleményezést, melynek keretében előkészíti a szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

együttműködési megállapodásokat, és azok módosításait.  

 A Foglalkoztatási Főosztály rendszeres (pl.: létszámstatisztikák), és eseti (pl.: 

parlagfűmentesítési feladatok végrehajtása) szakmai és pénzügyi adatszolgáltatásokat, 

keretgazdálkodást végez.  

 A programok befejezését követően a Foglalkoztatási Főosztály beszámolót készít a 

programok megvalósulásáról. A támogatás felhasználásának részletes pénzügyi 
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elszámolása mellett a Foglalkoztatási Főosztálynak ismertetnie kell a támogatott 

tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, és elemeznie kell a 

megvalósítás eredményességét. 

 Figyelemmel kíséri a járási hivatalok munkaerő-piaci ellenőrzési tevékenységét. 

Az d-f) pontokban részletezett közfoglalkoztatási programok eredményes megvalósítása 

érdekében szakmai iránymutatásokkal, állásfoglalásokkal, tájékoztatásokkal segíti a járási 

hivatalok, illetve a közfoglalkoztatók munkáját.  

IV. 2. 2. Munkaerőpiaci Osztály 

A Munkaerőpiaci Osztály munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával és támogatásával 

kapcsolatos munkafolyamatai 

e) Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása 

 A munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevétele történhet a járási hivatal foglalkoztatási 

osztály munkatársának javaslatára vagy az ügyfél kezdeményezésére. Tanácsadásra 

irányítólappal érkezik az ügyfél, a tanácsadó a szolgáltatás végén tanácsadói naplót 

vezet, melyet a tanácskérővel is aláír. 

 Tanácsadói munka keretében a 30/2000. (IX.15.) GM rendelet (továbbiakban: GM 

rendelet) alapján munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtására, egyéni 

tanácsadások (munka-, pálya-, álláskeresési- rehabilitációs-, valamint pszichológiai 

tanácsadás), csoportos foglalkozások (reintegráló, újraorientáló, kulcsképesség fejlesztő, 

motivációs, pályaorientációs, pályamódosítási csoportos foglalkozás, álláskeresési 

technikák oktatása, álláskereső klubfoglalkozás), érdeklődés- és képességvizsgálatok, 

valamint személyiségvizsgálatok igénybevételére van lehetőség.  

 A tanácsadó a szolgáltatás megtörténtét és annak eredményét rögzíti az IR számítógépes 

rendszerben 8 napon belül.  

 A tanácsadók munkáját kiegészíti a Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) Iroda, mely 

Debrecenben öninformációra épülő szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek. A FIT irodában 

adatlapot, valamint felhasználói nyilatkozatot töltenek ki a szolgáltatást igénybe vevő 

ügyfelek.  

b) Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatás 

 Munkaerő-piaci szolgáltatások megvalósítására a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

decentralizált foglalkoztatási alaprészében meghatározott forrás alapján az ügyintéző 

pályázati kiírást készít elő (pályázati felhívás, pályázati egységcsomag, pályázati adatlap).  

 Ezt követően az ügyintéző a Támogatásokat Vizsgáló Irodának, valamint a Magyar 

Államkincstárnak megküldi a pályázati dokumentáció tervezetét. Jóváhagyásuk után a 

kormányhivatal honlapján megjelenésre kerül a pályázati felhívás. 

 A beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság az előre megadott szempontok szerint 

elbírálja; ha erre a pályázati felhívás lehetőséget biztosít, hiányosság esetén 

hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.  

 A bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázó(k)ra, majd az ügyintéző a hatósági 

szerződést előkészíti. A pályázatok és hatósági szerződések adatait a kormányhivatal 

honlapján, az IR-FPIR rendszerben, valamint a www.kmr.allamkincstar.gov.hu honlapon 

közzé kell tenni.  

 A szerződés aláírását követően az ügyintéző befogadja és ellenőrzi a támogatás 

kifizetéséhez szükséges havi elszámolásokat. Munkaerő-piaci tanácsadás támogatása 

esetén az ügyintéző az elszámolás ellenőrzésén kívül szakmai ellenőrzést is végez a 

szolgáltatónál. 

c) EURES/EUROFIT tanácsadás 
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 Az EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat) olyan tanácsadó és információs hálózat, 

amelynek célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti 

munkaerő-áramlás elősegítése. 

 Az EURES tanácsadó napi feladata az ügyfelek EURES szolgáltatással kapcsolatos 

tájékoztatása, az álláslehetőségek megismertetése, kihelyezése a külföldi munkavállalás 

iránt érdeklődő ügyfelek számára, az illetékességi területhez tartozó munkáltatók 

tájékoztatása a kínált szolgáltatásról, mobilitási, toborzási rendezvényeket is szervez 

 A tanácsadó munkáltatói megkeresést követően az eljárásrendnek megfelelően 

ellenőrzést kezdeményez az NGM tanácsadója bevonásával, valamint tájékoztatja a 

munkáltatót az EURES honlapokon történő hirdetési lehetőségekről. A beérkezett és 

ellenőrzött állásajánlatokat kihelyezi a FIT iroda ügyfélterében, valamint ezzel egyidejűleg 

ezen ajánlatokról az EURES asszisztenseket is értesíti. 

 Minden hónapban havi jelentést készít az EURESco felé az adott hónap 

ügyfélforgalmának tekintetében. 

 Az EUROFIT a külföldön történő munkavállalási, gyakorlatszerzési és tanulási 

lehetőségek megvalósíthatóságához segítséget nyújtó, regionális szinten szervezett 

intézményrendszer, ahol jelen vannak a FIT információi és szolgáltatásai mellett olyan 

plusz információk is, amelyek lehetővé teszik az európai országokban történő képzési és 

munkavállalási lehetőségekhez való hozzáférést (ország mappák, európai képzési 

lehetőségek, a leggyakoribb, külföldi állampolgárok által is betölthető munkakörök leírásai 

stb.). 

     d) Migráns ügyintézés 

 Az osztály megyei migráns ügyintézője a kérdésekkel jelentkező ügyfeleket szakszerűen 

tájékoztatja és konkrét ügyek esetén az ügyfelet a járási hivatal ügyintézőjéhez irányítja. 

 A megyei migráns ügyintéző az asszisztensek munkáját is koordinálja, a felettes szervtől 

kapott információkat továbbítja az asszisztensek felé. A megyében keletkező külföldi 

levelezések, valamint a keletkezett ügyekben történő sürgetések esetén az asszisztensek 

a megyei migráns tanácsadóhoz fordulnak és ő teheti meg a szükséges lépéseket. A 

megyei migráns ügyintéző koordinálja a félévente esedékes migráns megtérítésekkel 

kapcsolatos feladatokat a megye területén.  

    e) Rendezvények szervezése, lebonyolítása, részvétel 

 Az ügyintéző feladata, hogy felkérés esetén a Foglalkoztatási Főosztály szolgáltatásait és 

támogatásait népszerűsítse rendezvényeken és előadásokon (Egyetemi Állásbörze, Európa 

Nap, Campus fesztivál, Karrier kurzus stb.). Kiemelt feladata a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

decentralizált foglalkoztatási alaprésze terhére Pályaválasztási Kiállítás szervezése, 

lebonyolítása. A kiállítás ideje alatt a tanácsadók pályaválasztást segítő számítógépes 

kérdőívet töltetnek ki az érdeklődő diákokkal. A kiállítás ideje alatt a látogatók elégedettségi 

kérdőívet töltenek ki. A rendezvény lebonyolítását követően az ügyintéző előre megadott 

szempontok szerint beszámolót készít. 

A Munkaerőpiaci Osztály TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 projekt megvalósításával összefüggő 

munkafolyamatai 

a) Munkaerő-piaci képzések megvalósítása 

 A Munkaerőpiaci Osztály a képzési programok listáját összeállítja, jóváhagyásra megküldi 

a felettes szerveknek, gondoskodik az ajánlattételi felhívás közzétételéről, elvégzi az 

ajánlatok ellenőrzését és bírálatát, döntésre előkészíti a képzési jegyzéket. Döntést 

követően a pályázókat értesíti, a képzési jegyzéket nyilvánosságra hozza. 
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 Az ügyintéző előkészíti a képző intézménnyel kötendő Együttműködési megállapodást. A 

képzési programokat kódszám szerint rögzíti a szakrendszerben. 

 Az aktuális tanfolyamokról összeállítja a hirdetési listát és megküldi a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályainak. Figyelemmel kíséri a jelentkezők létszámát, megszervezi és 

részt vesz a szakmai alkalmassági vizsgálatokon, a megfelelt hallgatók létszámát a 

projekt célcsoportjainak megfelelően leosztja járásokra (létszámkeret), tanfolyami indító 

levélben tájékoztatja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályait az adott tanfolyam 

részleteiről. 

 Igény esetén a képző intézményt pótszakmai alkalmassági vizsgálat szervezésére kéri fel. 

Összegyűjti a képzésben résztvevők esetleges utazási bérletigényeit, minden hónapban 

gondoskodik azok megrendeléséről, átvételéről és kiszállítja azokat az érintett járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályaira, ahol az ügyfelek a bérleteiket átvehetik. 

 Havonta rögzíti a tanrend elszámoló lapokat a szakrendszerben, figyelemmel kíséri a 

tanfolyam megvalósulását, gondoskodik a kimaradó hallgatók költségelszámolásáról, a 

képző intézménnyel kötött megállapodás esetleges módosításáról, elvégzi a tanfolyamok 

végelszámolásához szükséges szakmai feladatokat. 

 A járási hivatal foglalkoztatási osztályának ügyintézője a képzőtől kapott számla adatait az 

IR rendszerben elektronikusan rögzíti, majd a rendszer által kiállított 2 db eredeti 

teljesítésigazolás és átutalást kérő bizonylatot, az ehhez kapcsolódó tételes segédlistát, a 

képző által kiállított számla 1 db eredeti és 1 db másolati példányát, továbbá a képző által 

kiállított Igazoló listát megküldi a Munkaerőpiaci Osztály ügyintézője részére. 

A Munkaerőpiaci Osztály TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 „Újra tanulok!” kiemelt projekt 

megvalósításával összefüggő munkafolyamatai 

a) Munkaerő-piaci képzések megvalósítása 

 A projekt keretében a konzorcium vezetője (Nemzetgazdasági Minisztérium) - a 

kormányhivatalok igényfelmérését követően - összeállítja a képzési programok listáját, 

gondoskodik az ajánlattételi felhívás közzétételéről. A Munkaerőpiaci Osztály elvégzi az 

ajánlatok ellenőrzését és előértékelését, döntésre megküldi az NGM részére, aki továbbítja 

azt a projekt Értékelő Bizottságának. 

 Döntést követően a Munkaerőpiaci Osztály a pályázókat értesíti, a képzési jegyzéket az 

NGM projekt szinten nyilvánosságra hozza. A Munkaerőpiaci Osztály ügyintézője előkészíti 

a képző intézménnyel kötendő Együttműködési megállapodásokat, gondoskodik a képzési 

program során használandó nyomtatványok aktualizálásáról. A képzési programokat 

kódszám szerint rögzíti a szakrendszerben. 

 Az aktuális tanfolyamokról - általános képzések tekintetében - összeállítja a hirdetési listát 

és megküldi a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak. Figyelemmel kíséri a jelentkezők 

létszámát, megszervezi a szakmai alkalmassági és a képzésbe lépéshez szükséges 

foglalkozás egészségügyi vizsgálatokat, a megfelelt hallgatók létszámát - a korábbi 

esetleges igényfelmérésnek megfelelően – leosztja a járási hivatalok foglalkoztatási 

osztályaira, tanfolyami indító levélben tájékoztatja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályait 

az adott tanfolyam részleteiről. 

 Igény esetén a képző intézményt pótszakmai alkalmassági vizsgálat szervezésére kéri fel. A 

Munkaerőpiaci Osztály mentor kollégái a képzésben résztvevők részére mentori 

szolgáltatást nyújtanak. 

 A projekt menedzsmentje az egységes eljárás érdekében szakmai iránymutatásokat ad a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak, tájékoztatást nyújt és kezeli a problémákat. A 
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projekt szakmai referense összegyűjti a képzésben résztvevők esetleges utazási igényeit, 

minden hónapban gondoskodik az utazási utalványok érvényesítéséről. 

 Havonta rögzíti a tanrend elszámoló lapokat a szakrendszerben, figyelemmel kíséri a 

tanfolyam megvalósulását, gondoskodik a kimaradó hallgatók költségelszámolásáról, a 

képző intézménnyel kötött megállapodás esetleges módosításáról, elvégzi a tanfolyamok 

végelszámolásához szükséges szakmai feladatokat.  

 A járási hivatal foglalkoztatási osztályain a képzésbe vont ügyfelekről személyenként, 

tanfolyamonként nyilvántartást vezetnek. A tanfolyami díj elszámolásához a járási hivatal 

foglalkoztatási osztályának ügyintézője a képzőtől kapott számla adatait az IR rendszerben 

elektronikusan rögzíti, majd a rendszer által kiállított 2 db eredeti teljesítésigazolás és 

átutalást kérő bizonylatot, az ehhez kapcsolódó tételes segédlistát, a képző által kiállított 

számla 1 db eredeti és 1 db másolati példányát, továbbá a képző által kiállított Igazoló listát 

megküldi a Munkaerőpiaci Osztály ügyintézője részére. 

 A Munkaerőpiaci Osztály szakmai referense a beküldött dokumentumok, illetve a 

rendelkezésre álló együttműködési megállapodások alapján elvégzi a szükséges szakmai 

ellenőrzést. A szakmailag ellenőrzött és érvényesített számlák alapján a pénzügyi referens 

a pénzügyi teljesítéséhez az átutalási megbízást elkészíti, az utalásról utalvány lapot készít 

és ellenjegyzés után a kifizetést teljesíti. 

 A tanfolyam befejezését követően az ügyfelek bemutatott bizonyítványok/tanúsítványok 

alapján a járási hivatal foglalkoztatási osztályának ügyintézője az egyszeri juttatás 

számfejtése alapjául szakmai teljesítésigazolást állít ki a jogosultak névsorával és azt 

megküldi a Munkaerőpiaci Osztályra.  

 A Munkaerőpiaci Osztály a dokumentumok adattartalmát ellenőrzi, az utalást teljesíti.     

c) Foglalkozás egészségügyi vizsgálat beszerzése 

 A Munkaerőpiaci Osztály a kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával 

egyeztet a közbeszerzési eljárás részleteiről. 

 A nyertes szolgáltatóval a szerződéskötést követően felveszi a kapcsolatot, megszervezi 

a képzéshez kapcsoló orvosi vizsgálatokat, a teljesítést követően szakmai 

teljesítésigazolást állít ki, mely alapján a szolgáltató a számláját a kormányhivatal felé 

benyújthatja. 

 A számla ellenőrzését követően a kifizetés a Munkaerőpiaci Osztályon történik. 

A Munkaerőpiaci Osztály GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program megvalósításával 

összefüggő munkafolyamatai 

a) Munkaerőpiaci képzések megvalósítása  

 A Munkaerőpiaci Osztály a képzési programok listáját összeállítja, jóváhagyásra megküldi 

a felettes szerveknek, gondoskodik az ajánlattételi felhívás közzétételéről, elvégzi az 

ajánlatok ellenőrzését és bírálatát, döntésre előkészíti a képzési jegyzéket. Döntést 

követően a pályázókat értesíti, a képzési jegyzéket nyilvánosságra hozza. 

 Az ügyintéző előkészíti a képző intézménnyel kötendő Együttműködési megállapodást, 

szükség esetén megkéri a költségvetési főfelügyelő engedélyét, gondoskodik a képzési 

program során használandó nyomtatványok aktualizálásáról. A képzési programokat 

kódszám szerint rögzíti a szakrendszerben. 

 Az aktuális tanfolyamokról összeállítja a hirdetési listát és megküldi a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályainak. Figyelemmel kíséri a jelentkezők létszámát, megszervezi és 

részt vesz a szakmai alkalmassági vizsgálatokon, a megfelelt hallgatók létszámát a 

projekt célcsoportjainak megfelelően leosztja járásokra (létszámkeret), tanfolyami indító 



31 

 

levélben tájékoztatja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályait az adott tanfolyam 

részleteiről. 

 Igény esetén a képző intézményt pótszakmai alkalmassági vizsgálat szervezésére kéri fel. 

Összegyűjti a képzésben résztvevők esetleges utazási bérletigényeit, minden hónapban 

gondoskodik azok megrendeléséről, átvételéről és kiszállítja azokat az érintett járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályaira, ahol az ügyfelek a bérleteiket átvehetik. 

 Havonta rögzíti a tanrend elszámoló lapokat a szakrendszerben, figyelemmel kíséri a 

tanfolyam megvalósulását, gondoskodik a kimaradó hallgatók költségelszámolásáról, a 

képző intézménnyel kötött megállapodás esetleges módosításáról, elvégzi a tanfolyamok 

végelszámolásához szükséges szakmai feladatokat. 

 A járási hivatal foglalkoztatási osztályain a képzésbe vont ügyfelekről személyenként, 

tanfolyamonként nyilvántartást vezetnek. A tanfolyami díj elszámolásához a járási hivatal 

foglalkoztatási osztályának ügyintézője a képzőtől kapott számla adatait az IR 

rendszerben elektronikusan rögzíti, majd a rendszer által kiállított 2 db eredeti 

teljesítésigazolás és átutalást kérő bizonylatot, az ehhez kapcsolódó tételes segédlistát, a 

képző által kiállított számla 1 db eredeti és 1 db másolati példányát, továbbá a képző által 

kiállított Igazoló listát megküldi a Munkaerőpiaci Osztály ügyintézője részére. 

 A Munkaerőpiaci Osztály a beküldött dokumentumok, illetve a rendelkezésre álló 

együttműködési megállapodások alapján elvégzi a szükséges szakmai ellenőrzést. A 

szakmailag ellenőrzött és érvényesített számlák alapján a pénzügyi teljesítéséhez az 

átutalási megbízást elkészíti, utalványozás és ellenjegyzés után pénzügyi teljesítésre az 

Alapkezelő Osztálynak átadja. Pénzügyi teljesítés előtt a Munkaerőpiaci Osztály vizsgálja, 

hogy a számlák adattartalma megegyezik-e a képző intézménnyel kötött 

Megállapodásban foglaltakkal. Eltérés esetén egyeztetést kezdeményez az illetékes járási 

hivatal foglalkoztatási osztályával. 

 A képző intézmény által beküldött létszámelszámoló lapok alapján az IR rendszerben a 

járási hivatal foglalkoztatási osztályának ügyintézője a keresetpótló juttatás számfejtésre 

feladását elvégzi.  A Munkaerőpiaci Osztály a számfejtési lista és a teljesítésigazolás 

adattartalmát ellenőrzi. Az Alapkezelő Osztály az utalást teljesíti.     

A Munkaerőpiaci Osztály megváltozott munkaképességű álláskeresők foglalkozási 

rehabilitációjával kapcsolatos munkafolyamatai 

a) Első jelentkezés – nyilvántartásba vétel 

A foglalkozási rehabilitációs ügyintéző a 2011. évi CXCI. törvény, a 327/2011. (XII.29.) Korm. 

rendelet, az NRSZH 6/2013. módszertani útmutatója, valamint a Ket. alapján a rehabilitációs 

pénzbeli ellátást megállapító határozat átvétele után megjelent, együttműködésre kötelezett 

ügyfeleket tájékoztatja az együttműködés tartalmáról, jogairól, kötelezettségeiről, valamint felveszi 

a foglalkozási rehabilitáció szempontjából releváns adatait. Ebben a munkafolyamatban 

megtörténik a nyilvántartásba vétel, valamint szükség szerint elfogadásra, illetve elutasításra 

kerülnek az ügyfél által beadott igazolási kérelmek. 

b) Rehabilitációs terv elkészítése 

Az első jelentkezés során felvett adatok, valamint az ügyféllel történt konzultáció során nyert 

tapasztalatok alapján, a megállapító határozat jogerőre emelkedése után, a vonatkozó 

jogszabályok alapján a foglalkozási rehabilitációs ügyintéző az RSZR programban elkészíti a 

Rehabilitációs Tervet.   

c) Komplex támogató szolgáltatások nyújtása 

A foglalkozási rehabilitáció sikeressége érdekében, az ügyintéző az ügyfél egyéni élethelyzetének 

megfelelő tanácsadást nyújt, ismerteti az ügyfél egészségi állapotának, szakmai tapasztalatának, 
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megmaradt képességeinek megfelelő munkaköröket. Az ügyintéző a tanácsadáson 

elhangzottakat értékeli, a rehabilitációs időszakban megvalósítandó feladatokat, tennivalókat 

meghatározza. 

d) Rehabilitációs terv módosítása, együttműködés értékelése 

A foglalkozási rehabilitációs ügyintéző a terv módosítását kiváltó tényezők tudomására jutását 

követően az ügyféllel konzultálva módosítja, aktualizálja a rehabilitációs tervet. Módosítás okai 

lehetnek. új esemény, tény bekövetkezése, időszaki és programelem megvalósulása, adott 

szolgáltatás időpontjának beemelése. 

e) Rehabilitációs terv lezárása 

A foglalkozási rehabilitációs ügyintéző feltárja a terv lezárását megalapozó indokokat, szükség 

szerint beszerzi a lezárást indokolttá tevő igazoló dokumentumokat, áttekinti és értékeli a 

foglalkozási rehabilitációs időszak alatti együttműködést. A terv lezárását rögzíti az RSZR 

programban. 

f) Munkaerőigény befogadása 

A foglalkozási rehabilitációs ügyintéző érkezteti, iktatja a Poszeidon programban az akkreditált 

szervezetektől, valamint a nyílt munkaerőpiacról érkező munkaerőigényeket. A munkafolyamat 

során az ügyintéző személyesen vagy telefonon konzultál a munkakörhöz szükséges 

ismeretekről, elvárásokról, képességekről, a munkakörrel járó fizikai és pszichés terhelésről, 

valamint a közvetítés módjáról annak lebonyolításáról. Amennyiben a munkaerőigénynek 

megfelelő ügyfél nem szerepel a nyilvántartásban az ügyintéző a munkáltatót erről, írásban 

tájékoztatja. 

g) Közvetítés 

A foglalkozási rehabilitációs ügyintéző a beadott munkaerőigények elvárásainak, valamint a 

foglalkoztatás típusának megfelelő ügyfeleket leválogatja, telefonon illetve levélben megkeresi, 

valamint tájékoztatja őket a betöltendő munkakörről. Amennyiben az ügyfél alkalmas az állás 

betöltésére, az ügyintéző elkészíti a közvetítő/állás-ajánlattételi lapot. A közvetítést követően az 

ügyintéző rendszerezi a kiadott iratokat, sikeres közvetítés esetén a beérkező 

munkaszerződéseket. A közvetítés és elhelyezkedés tényét rögzíti az RSZR programban, és az 

analitikus nyilvántartásban. 

     h) Havi statisztika készítése a közvetítésekről 

A foglalkozási rehabilitációs ügyintéző összegzi az adott hónapban beérkező munkaerőigényekre 

történő közvetítések és elhelyezkedések tényét és az összesített táblázatot megküldi az NRSZH 

illetékes osztálya felé. 

i) Az IKR program és az Egyéni foglalkoztatási megállapodások kezelése 

Az ügyintéző ellenőrzi a munkáltatók által az IKR-be feltöltött Egyéni foglalkoztatási 

megállapodások adatait, a közvetítés tényét, az ügyfél státuszát, a foglalkoztatás típusát, a 

munkakört, munkaidőt, valamint a munkaszerződést. Az ügyintéző iktatja a beérkező Egyéni 

foglalkoztatási megállapodásokat a Poszeidon programban, szükség esetén postázza a 

munkáltató példányait. 

j) Belföldi jogsegély 

Az ügyintéző iktatja a Poszeidon programban a beérkező megkereséseket, majd a rendelkezésre 

álló adatbázis ellenőrzése után közli a megkeresés eredményét. Szükség esetén, ugyanezen 

törvényi hivatkozás alapján az ügyintézéshez szükséges, hiányzó adatokat megkéri az illetékes 

szervtől. 

k) A TÁMOP 1.1.1. programmal történő együttműködés 
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Az ügyintéző tájékoztatja, és érdeklődés esetén átirányítja a célcsoportba tartozó ügyfeleket, 

valamint a munkáltatókat a területileg illetékes TÁMOP 1.1.1. irodába. A programba történt 

bevonás után az ügyintéző a rendelkezésre álló dokumentumok alapján értékeli az ügyfél addigi 

együttműködését, valamint elkészíti Rehabilitációs Tervének módosítását. Sikeres elhelyezkedés 

esetén a keresőtevékenység tényét rögzíti az RSZR programban. 

l) Az együttműködésre nem kötelezett ügyfelek nyilvántartásba vétele 

Az együttműködésre nem kötelezett, megváltozott munkaképességű ügyfeleket a foglalkozási 

rehabilitációs ügyintéző, szolgáltatások igénybevétele céljából nyilvántartásba veszi. A 

nyilvántartásba vétel során az ügyintéző rögzíti az ügyfél foglalkoztatáshoz szükséges adatait, 

illetve közvetítési tevékenysége során elkészíti az állás-ajánlattételi lapot. Sikeres közvetítés után 

ellenőrzi az akkreditált munkáltató által az IKR-be feltöltött Egyéni foglalkoztatási megállapodás 

adatait. 

 

A Munkaerőpiaci Osztály közzétételi kötelezettséggel összefüggő munkafolyamatai 

Az irányadó jogszabályok alapján a közzétételi kötelezettséggel érintett adatot a felelős ügyintéző 

előállítja, majd közvetlen vezetője útján eljuttatja a Munkaerőpiaci Osztályra. A Munkaerőpiaci 

Osztály adatközlésért felelős ügyintézője a kormányhivatal közzétételi szabályzatában foglaltak 

szerint elkészíti a honlap-karbantartási űrlapot a kormányhivatal részére történő továbbításra. 

Főosztályvezetői jóváhagyást követően a közzétételre szánt anyagot továbbítja a kormányhivatal 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályára.  

IV. 2. 3. Alapkezelő Osztály 

a) Kötelezettségvállalások nyilvántartása: 

 A rendelkezésre álló keret erejéig a szakügyintéző az IR, FPIR szakrendszerekben elkészíti a 

kötelezettségvállalás dokumentumát (hatósági szerződés), gondoskodik arról, hogy a 

pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott szakügyintéző, valamint a kötelezettségvállaló aláírásával 

ellássa. 

 A kötelezettségvállalásokról - külön utasításban kiadott formában és tartalommal – a 

szakügyintéző saját excel analitikus nyilvántartást vezet, melyet havonta egyeztet az IR-FPIR 

szakrendszerek kötelezettségvállalás és teljesítés adataival.  

b) Számfejtés 

 A szakügyintéző – a zárási naptárban meghatározott időpontokban - a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályai által az IR szakrendszerben feladott, teljesítésigazolással ellátott 

elszámolásait (keresetpótló juttatás, vállalkozóvá válás támogatása), valamint az álláskeresési 

ellátást leszámfejti. A számfejtés a foglalkoztatási osztályok feladott tételeinek megyei szintű 

összesítése. A szakügyintéző elkészíti a számfejtés tételes, valamint összesítő jegyzékét, 

egyezteti azokat a foglalkoztatási osztály által megküldött teljesítésigazolás adataival.  

 Figyelemmel kíséri a letiltásba és letétbe helyezett tételeket, a letétekről analitikus 

nyilvántartást vezet. 

 A foglalkoztatási osztályok teljesítésigazolásai valamint a megyei összesítő jegyzék 

egyezőségének fennállása esetén a szakügyintéző az IR-ben elkészíti a megyei szintű 

teljesítésigazolásokat, melyet aláírásával lát el. 

 A szakügyintéző a teljesítésigazolásokat átadja az FPIR szakrendszernek, ahol azokat 

utalványrendeletre helyezi. Az érvényesítéssel megbízott szakügyintéző az Ávr. alapján 

elvégzi a számfejtés érvényesítését, a pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott munkatárs az 

utalvány ellenjegyzését, az utalványozással felhatalmazott munkatárs az utalványozást. 
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 Az utalványozott tételről a szakügyintéző elkészíti az FPIR szakrendszerben az átutalási 

csomagot, melyet elektronikusan, az Elektra rendszeren keresztül továbbít a Magyar 

Államkincstárhoz pénzügyi teljesítés végett. 

 A szakügyintéző a terhelés megtörténtéről az Elektra rendszeren keresztül visszacsatolást 

kap (jó és hibás állományok, bankszámla kivonat), mely állományokat letölti a K:/ meghajtó 

meghatározott könyvtárába, valamint a „jó” állományt betölti az FPIR Kincstár kezelés 

moduljába. 

 Elvégzi az FPIR Kiadásbonyolítás moduljában a kiadási tételek rendezését, mely a kifizetett 

tételek IR szakrendszernek történő visszacsatolását eredményezi. 

 Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal kapcsolatos ügyeket, 

kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak megszüntetését. 

 A tárgyhónapban leszámfejtett keresetpótló juttatás és álláskeresési ellátás járulékairól (SZJA, 

nyugdíjjárulék) a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig bevallást készít, melyet ügyfélkapun 

keresztül továbbít a NAV részére. Ezzel egyidejűleg gondoskodik a járulékok NAV részére 

történő átutalásáról. 

c) Támogatások utalása 

 A szakügyintéző a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai és a foglalkoztatási főosztály 

szakosztályai által az IR (bértámogatás, munkahelymegőrző támogatás, tanfolyami díj, 

lakhatási támogatás, közfoglalkoztatás támogatása), valamint FPIR (foglalkoztathatósági 

szakvélemény díja, munkaerőpiaci szolgáltatás, képzéshez kapcsolódó útiköltség térítés, 

bérgarancia támogatás, munkahelyteremtő beruházás) szakrendszerben feladott, 

teljesítésigazolással ellátott elszámolásokat, számlákat ellenőrzi, felrögzíti azokat a 

kötelezettségvállalás excel nyilvántartásába, majd az FPIR Kiadás bonyolítás moduljában 

utalványrendeletre helyezi a teljesítésigazolásokat. 

 Az Ávr. alapján az érvényesítéssel megbízott szakügyintéző elvégzi a bizonylatok 

érvényesítését, a pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott munkatárs az utalvány ellenjegyzését, 

az utalványozással felhatalmazott munkatárs az utalványozást. 

 Az utalványozott tételről a szakügyintéző elkészíti az FPIR szakrendszerben az átutalási 

csomagot, melyet elektronikusan, az Elektra rendszeren keresztül továbbít a Magyar 

Államkincstárhoz pénzügyi teljesítés végett. 

 A szakügyintéző a terhelés megtörténtéről az Elektra rendszeren keresztül visszacsatolást 

kap (jó és hibás állományok, bankszámla kivonat), mely állományokat letölti a K:/ meghajtó 

meghatározott könyvtárába, valamint a „jó” állományt betölti az FPIR Kincstár kezelés 

moduljába. 

  A szakügyintéző az FPIR Kiadásbonyolítás moduljában elvégzi a kiadási tételek rendezését, 

mely a kifizetett tételek IR, FPIR szakrendszernek történő visszacsatolását eredményezi. 

 Havonta a kifizetéseket ellenőrzi a foglalkoztatási osztályok, valamint a foglalkoztatási 

főosztály szakosztályai által elkészített VIR jelentés adataival, továbbá a főkönyvi könyvelés 

adataival. 

 A kötelezettségvállalásokról és pénzügyi teljesítésekről havonta adatot szolgáltat a 

felügyeletei szerv részére időközi költségvetési jelentés formájában. 

 Gondoskodik a méltányosságból elengedett, valamint a behajthatatlanná minősített 

követelések analitikus nyilvántartásokból, valamint a főkönyvi könyvelésből történő 

kivezetéséről. 
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 Havonta a befizetéseket egyezteti a főkönyvi könyvelés adataival, a követelések állományáról, 

valamint a bevételekről adatot szolgáltat a felügyeleti szerv részére időközi költségvetési 

jelentés formájában. 

d) Főkönyvi könyvelés 

 A Bevétel- és Kiadásbonyolítás, valamint a Kötelezettségvállalás és Követeléskezelő 

modulban feladott állományi és pénzforgalmi tételeket lekönyveli az FPIR Főkönyv 

moduljában. 

 Havonta a főkönyvi könyvelés adatait ÁHT-T és ERA kódonként egyezteti a kincstár 

pénzforgalmi adataival (PJ-01), eltérések esetén gondoskodik a kódrendezések kincstár 

részére történő benyújtásáról. 

e) Leltározás, beszámolás: 

 Megszervezi, koordinálja, ellenőrzi az IR, FPIR szakrendszerekben meghozott, támogatást 

megállapító hatósági szerződésekről, azok módosításairól az FPIR Kötelezettségvállalási 

moduljában vezetett kötelezettségvállalások, valamint a Követeléskezelő modulban 

nyilvántartott követelések leltározását. 

 A felügyeleti szerv által meghatározott előírások alapján elkészíti az NFA leltározási és 

leltárkésztési, valamint értékelési szabályzatát, továbbá összeállítja a leltározási utasítást és 

ütemtervet, valamint kiadja a leltározási tevékenységben közreműködők részére a 

megbízóleveleket. 

 A 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, valamint a felügyeleti szerv utasítása és 

szempontrendszere alapján elkészíti az NFA éves számszaki és szöveges beszámolóját. 

f) Bérgarancia támogatás ügyintézése 

 Az Alapkezelő Osztály szakügyintézője az Flt. és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi 

LXVI. törvény (Btv.), alapján fogadja a visszatérítendő támogatás iránti kérelmeket. 

 A jogszabályok és az NGM által kiadott módszertani útmutató alapján elvégzi a kérelmek 

kötelező tartalmi és formai elemeinek vizsgálatát.  

 Illetékesség hiányában előkészíti az áttételről szóló végzést a Ket. 21-22 §-a alapján.  

 Szükség esetén hiánypótlást elrendelő, valamint eljárást hosszabbító végzést készít elő a 

Ket.   37. és 33. §-ai alapján.  

 Előkészíti az érdemi döntést (határozat/végzés). 

 Támogató döntés esetén teljesítésigazolást készít, intézkedik az érvényesítésről. 

 Utalványrendeletet készít, gondoskodik az utalásról. 

 Támogatás folyósítását követően nyomon követi a támogatás megtérülését, szükség esetén 

intézkedést tesz a megtérülés érdekében. (kifogások, észrevételek, fellebbezés a közbenső 

és záró beszámolókkal kapcsolatban, kapcsolattartás a felszámoló szervezettel.) 

 Ellenőrzéseket kezdeményez.  

 Szerződésszegés esetén a Btv. 8. §-a alapján gondoskodik a támogatás visszaköveteléséről, 

előkészíti a visszakövetelő határozatot.  

 Megtérülés esetén bevételi bizonylatot, behajthatatlan követelés esetén belső bizonylatot 

készít a behajthatatlanná minősítéshez. 

g) A központi munkahelymegőrző támogatás munkafolyamata 
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 Az Alapkezelő Osztály szakügyintézője a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatában 

foglaltaknak megfelelően ellátja az NFA központi keretéből finanszírozandó munkaerő-piaci 

válsághelyzetek kezelése támogatásával összefüggő feladatokat: 

 Befogadja a járási hivatalok forrásbiztosításra vonatkozó kérelmeit.  

 Megvizsgálja a munkaadók pénzügyi likviditási helyzetét külső szakértő bevonásával. 

 Előkészíti a külső szakértői megbízási szerződést.  

 Átadja a feladatok ellátásához szükséges iratokat, adatokat a külső szakértőnek.  

 Fogadja a külső szakértői véleményeket. 

 A külső szakértői vélemény, a járási hivatal javaslata, valamint az NGM által kiadott 

eljárásrend alapján előkészíti a forrásbiztosítási kérelmeket felterjesztésre a minisztérium felé. 

 Előkészíti a miniszteri döntést tartalmazó értesítő levél alapján járási hivatal foglalkoztatási 

osztályainak értesítését tartalmazó tájékoztatást. 

 Befogadja a szakértői díj pénzügyi elszámoláshoz benyújtott számlát, ellenőrzi a formai, alaki 

megfelelőségét. 

h) A csoportos létszámcsökkentéssel összefüggő feladatok 

 Nyilvántartja a megyében benyújtott csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket. 

Nyilvántartásba veszi más megyéből érkező bejelentéseket, melyről értesíti az illetékes járási 

hivatalt. Megkeresésre egyedi ügyekben tájékoztatást nyújt, információt szolgáltat.  

i) Keretgazdálkodás 

 A szakügyintéző az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások, leltár alapján ellenőrzi 

az áthúzódó kereteket, átvezeti az informatikai rendszereken. Megnyitja az aktuális 

keretévet. Tájékoztatja a járási hivatalokat a rendelkezésre álló áthúzódó keretekről. 

 A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által tárgyévre megállapított, az NFA 

foglalkoztatási alaprész decentralizált keret felosztásáról értesítő tájékoztató alapján 

előkészíti a pénzügyi eszközök felhasználásának elveire és az egyes támogatások 

arányaira vonatkozó irányelvet. 

 Kidolgozza, tájékoztatja a jóváhagyott megyei keretfelosztás keretarányairól járási 

hivatalokat (kerettábla, keretlevél, irányelvek). Fogadja, iktatja és összesíti a járási 

hivatalok keretmódosítási igényeit, melyeket felterjeszt Főosztályvezetői döntésre. A 

döntésnek megfelelően a kereteket átvezeti az informatikai rendszereken (FPIR, IR), 

melyről tájékoztatja a járási hivatalokat. Naprakész nyilvántartás vezet az NFA keretek 

alakulásáról, illetve a rendelkezésre álló szabad keretekről. A keretmódosítási igények 

informatikai rendszeren történő átvezetéséhez szakmai segítséget nyújt. Kapcsolatot tart 

az NGM szakmai osztályával. 

 Rendszeres felülvizsgálja a kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt keret részeket. 

Befogadja, összesíti a VIR jelentéseket.  Elkészíti, ellenőrzi, a megyei VIR jelentést. Igény 

szerint tájékoztatókat, beszámolókat készít az NFA keretek alakulásáról. 

 Évzárásnál biztosítja a járási hivatalok analitikus nyilvántartásához és leltárban 

megállapított kötelezettségvállalásához szükséges kereteket.  Lezárja a keretévet. A 

rendelkezésre álló NFA keretekről tájékoztatja a járási hivatalokat.   

j) Önfoglalkoztatással (tőkejuttatással) összefüggő feladatok 

 Pályázati felhívás elkészítése: előkészíti pályázati felhívást. A Közfoglalkoztatási Osztálynak 

megküldi véleményezésre. A Gondoskodik a pályázat honlapon történő meghirdetéséről. 
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 Pályázatok befogadása: fogadja a pályázatokat. A pályázatok főbb adatairól nyilvántartást 

készít. Rögzíti a pályázatok adatait a Kincstári Monitoring Rendszerben (KMR) és az Integrált 

Rendszerben (továbbiakban IR). Vizsgálja a pályázatok formai elemeit.  

 Pályázat véleményezése külső szakértő által: Előkészíti, véleményezteti pályázatokat, 

megköti a külső szakértő megbízási szerződését. A pályázati feltételeknek megfelelő 

pályázatok másolati példányát átadja a külső szakértőnek. 

 Döntés előkészítés, döntés: Befogadja a külső szakértő pályázati értékeléseit. Elkészíti a 

tartalmi értékelő lapokat. Megszervezi a Döntés Előkészítő Bizottság (DEB) ülését, a 

döntésről feljegyzés készít, a támogatási javaslatot felterjeszti főosztály-vezetői döntésre. 

Értesíti a pályázókat a döntésről. Befogadja a fellebbezéseket, továbbítja a Közfoglalkoztatási 

Osztály felé. 

 Szerződéskötés: rögzíti a döntés eredményét az IR-ben és KMR-ben. A hatósági szerződés 

megkötéséhez benyújtott dokumentumokat ellenőrzi. A hatósági szerződéseket megköti, 

intézkedik a jelzálogjog bejegyzéséről az illetékes járási hivatalok felé. Intézi a hatósági 

szerződések módosításait, a biztosított fedezetek módosításait, cseréjét. A hatósági 

szerződések rögzítése IR-ben. 

 Pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának vizsgálata: a megítélt támogatási keret ellenőrzése, 

igénylése.  

 Támogatás elszámolása: Fogadja, ellenőrzi pénzügyi elszámolásokat, szükség esetén 

hiánypótoltatja. A támogatás kifizetését megelőzően a Munkavédelmi és Munkaügyi 

Ellenőrzési Osztály felé helyszíni ellenőrzésről intézkedik. Az elszámolást rögzíti IR-ben.  

 A hatósági szerződésben foglalt kötelezettségek vizsgálata: a megkötött hatósági 

szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évenként vizsgálja.  Befogadja, ellenőrzi a 

támogatottak nyilatkozatait. Eltérés esetén intézkedik Munkavédelmi és Munkaügyi 

Ellenőrzési Osztály felé helyszíni ellenőrzésről.  

 Szerződésszegés, visszakövetelés: kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén 

visszakövetelő határozatot készít, melyet az IR/FPIR-ben is rögzít. Kezeli az ezzel 

kapcsolatos ügymeneteket (incassó benyújtása, intézkedés NAV Igazgatóság felé, részlet 

fizetés, behajtás). Napra kész analitikát vezet.  

 A támogatások lezárása, irattározás: Amennyiben a támogatott a vállalt kötelezettségeit 

teljesítette, a támogatást lezárja, fedezetekre vonatkozó bejegyzések törölteti. Pályázatok 

lezárását átvezeti IR-ben, KMR-ben. Lezárt ügyiratokat irattározza.  

 

k) Munkahelyteremtő beruházás támogatásával összefüggő feladatok: 

 aA beérkezett pályázatokat bontja, érkezteti, iktatja. A pályázatok főbb adatairól nyilvántartást 

készít. A beérkezett pályázatok adatait a Kincstári Monitoring Rendszerben (KMR) rögzíti. 

Értesítést küld a jogosultsági feltételek meglétéről, a kiírás feltételeinek nem megfelelő 

pályázatok esetében a jogosultság feltételeinek való nem megfelelésről (a mindenkori 

pályázati kiírásnak megfelelően).  

 Gondoskodik a pályázatok véleményeztetése iránt a külső szakértő és a beruházás helye 

szerint illetékes járási hivatalok bevonásáról. Külső szekértővel való szerződéskötést 

előkészíti, bonyolítja. Külső szakértői és járási hivatalok véleményeit befogadja, feldolgozza. A 

pályázóra vonatkozóan a szükséges adatokat letölti, ellenőrzi. A minisztérium által kért 

tartalmi értékelő lapokat pályázatonként elkészíti, a pályázati felhívásban foglaltak figyelembe 

vételével döntési javaslatot készít. A Döntés Előkészítő Bizottság (DEB) ülését megszervezi, a 

döntésről feljegyzést, kimutatást készít. A döntési javaslatot – táblázatok, tartalmi értékelő 

lapok – megküldi a minisztériumnak. 



38 

 

 A nemzetgazdasági miniszter döntéséről értesíti a pályázókat. A támogatásban részesült 

munkáltatók esetében intézkedik a hatósági szerződések megkötéséhez szükséges 

dokumentumok bekéréséről. A beérkezett iratokat ellenőrzi, szükség esetén hiánypótoltatja. A 

támogatásban részesült munkáltatók adatait rögzíti a KMR valamint az FPIR 

számítástechnikai rendszerben. Előkészíti a hatósági szerződéseket, szükség esetén a 

jelzálogszerződéseket aláírásra, intézkedik a jelzálogjog bejegyzésére a földhivatalok felé. 

Tájékoztatja az érintett járási hivatalokat a döntésről.  

 A támogatott pályázók által benyújtott pénzügyi elszámolásokat szakmailag, pénzügyileg 

ellenőrzi. Intézkedik a kifizetés előtti helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról. A támogatott 

munkáltatók esetében a pénzügyi elszámolásokat, kifizetéseket bonyolítja, Teljesítésigazolást 

készít, szakmai teljesítést igazol, érvényesít. A kifizetéseket analitikában, FPIR programban 

rögzíti. Pénzügyi fedezet rendelkezésre állását vizsgálja, az esetleges meghiúsulásokat jelenti 

a Minisztérium felé.  

 A hatósági szerződésekben foglalt kötelezettségek foglalkoztatási kötelezettség évenkénti 

teljesítését, a 3 éves fenntartási kötelezettség teljesítését a beküldött beszámolók alapján 

vizsgálja, intézkedik a helyszíni ellenőrzések lefolytatásáról. Az évenkénti beszámolási 

kötelezettség teljesítését figyelemmel kíséri, szükség esetén felszólítja a munkáltatót 

teljesítésre, hiánypótlásra. 

 A vállalt kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén visszakövetelő határozatot készít, 

annak adatait az FPIR-ben rögzíti. A fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a követendő 

eljárás „A Nemzeti Foglalkoztatási Alapot érintő fizetési/visszafizetési kötelezettségekről és a 

követelések érvényesítéséről” szóló eljárásrend alapján külön folyamatban kerül 

leszabályozásra.  

 Szükség esetén előkészíti a hatósági szerződések módosításait, intézi a biztosított fedezetek 

módosításait, cseréjét.  

 Amennyiben a támogatott munkáltató a záró ellenőrzésről készült jegyzőkönyv szerint a vállalt 

kötelezettségeit teljesítette, abban az esetben a támogatás lezárására tesz javaslatot, 

intézkedik a fedezetek törlésére, a felhatalmazó levelek megszüntetésére. Beszámolókat, 

negyedéves statisztikákat készít. Kincstári monitoring rendszer, közpénzpályázati rendszer 

felé adatot szolgáltat. Leltárt készít. Tájékoztató anyagokat készít. A lezárt ügyiratokat 

irattározza. Külső szervek, felügyeleti szervek részére adatokat szolgáltat, szükség esetén 

közreműködik az ellenőrzésekben. 

IV. 2. 4. Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

a) Munkavédelmi hatósági ellenőrzés 

 Az ellenőrzés lefolytatására irányadó speciális jogszabály a munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. tv. 

 Az ellenőrzések szervezése érdekében éves ellenőrzési terv készül, valamint az 

illetékességi terület felosztásra kerül. 

 Az ügyirat érkeztetésre, szignálásra, valamint iktatásra kerül. 

 Helyszíni ellenőrzés lefolytatása, mely során jegyzőkönyv készül. Sor kerül az ügyfél 

és a tanúk meghallgatására, bizonyítékok beszerzésére, fényképek, iratmásolatok 

készítésére. Azonnali intézkedések meghozatala. 

 Az ellenőrzés folyatatásaként iratok ellenőrzése, összevetése a helyszínen 

tapasztaltakkal, belföldi jogsegély kérése 

 A lefolytatott ellenőrzések adatai a szakmai rendszerben rögzítésre kerülnek. 

 A bizonyítékok beszerzése és mérlegelés után az ügy lezárása, döntéshozatal. 

 Szabálytalanság feltárása esetén szankció alkalmazása. 

 Kötelezés előírása esetén annak végrehajtásának ellenőrzése 

 Irattárba helyezés 
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b) Munkaügyi hatósági ellenőrzés 

 Az ellenőrzések szervezése érdekében éves ellenőrzési terv készül, valamint az 

illetékességi terület felosztásra kerül. 

 Az ügyirat érkeztetésre, szignálásra, valamint iktatásra kerül. 

 Helyszíni ellenőrzés lefolytatása, mely során jegyzőkönyv készül. Sor kerül az ügyfél 

és a tanúk meghallgatására, bizonyítékok beszerzésére, fényképek, iratmásolatok 

készítésére.  

 Az ellenőrzés folyatatásaként iratok ellenőrzése, összevetése a helyszínen 

tapasztaltakkal, belföldi jogsegély kérése 

 A lefolytatott ellenőrzések adatai a szakmai rendszerben rögzítésre kerülnek. 

 A bizonyítékok beszerzése és mérlegelés után az ügy lezárása, döntéshozatal. 

 Szabálytalanság feltárása esetén szankció alkalmazása. 

 Kötelezés előírása esetén annak végrehajtásának ellenőrzése 

 Irattárba helyezés 

 

c) Munkaerő-piaci ellenőrzés 

 Éves ellenőrzési Terv alapján ellenőrzési program elkészítése, az ellenőrzés 

jellegének, konkrét időpontjának, a határidőknek és a témavezető személyének a 

kijelölése. Program és értesítő levél elkészítése, átadása, küldése. Megkeresés, 

felkérés esetén az ügyirat érkeztetése, iktatása, szignálása, áttekintése, illetékesség 

és hatáskör vizsgálata. Témavezető kijelölése. Értesítő levél küldése.  

 Időpont egyeztetés, az ügyfél felkeresése, az ellenőrzés lefolytatása. Jegyzőkönyv 

elkészítése, szükséges dokumentumok, bizonyítékok begyűjtése. 

 Az információk rendszerzése, a megállapítások írásba foglalása, javaslattétel, 

feladatmeghatározás felelős és határidő megjelölésével. 

 A lefolytatott ellenőrzések adatainak ellenőri programba történő rögzítése, a 

szükséges kimutatások elkészítése, az ügyirat irattárba helyezése. 

 Szabálytalanság feltárása esetén, ha a jogszabályi rendelkezések előírják, az 

ellenőrzött szervvel vagy magánszeméllyel szemben rendbírságot kell kiszabni 

 Irattárba helyezés 

 

d) Végrehajtás 

 Jogerős tételek nyilvántartásba vétele, inkasszó elindítása, határidő figyelése 

 Befizetések naprakész felkönyvelése, végrehajtás leállítása, iratok irattárba helyezése 

 Késedelmi pótlék kiszabásának megállapítása, felülvizsgálata, iktatás, postázás, 

törlési feljegyzés előkészítése jogtalan késedelmi pótlék esetén 

 Végrehajtás elindítása, önálló bírósági végrehajtóval kapcsolattartás (iktatás, 

postázás, jogerősítés), eredménytelen inkasszó esetén APEH hivatallal 

kapcsolattartás, tájékoztatás, hitelezői igény bejelentése felszámolás, csődeljárás 

esetén, behajthatatlanság esetén törlési feljegyzés előkészítése 

 Részletfizetési kérelmek elbírálása, részletfizetés engedélyezésére javaslattétel, 

részletek összegére javaslattétel, határidő figyelés, hiánypótlásra felhívás 

 Havonta főkönyvi egyeztetés a bevételek, visszautalások tekintetében 

 Negyedévente, évente bírságleltár készítése, tételes egyeztetése, bírságokról, 

behajtás munkájának eredményeiről kimutatás, jelentés készítése 

 

V. FEJEZET 



40 

 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

 

V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  

A Közfoglalkoztatási Osztályt, a Munkaerőpiaci Osztályt, az Alapkezelő Osztályt valamint a 

Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztályt az osztályvezetők közvetlenül vezetik. 

A Főosztály további munkakörei: 

 jogász 

 jogtanácsos 

 jogász, munkaerőpiaci hatósági ellenőr 

 igazgatási ügyintéző 

 koordinátor 

 munkaerőpiaci hatósági ellenőr 

 munkaerőpiaci hatósági ellenőr, elemző 

 munkaügyi felügyelő 

 munkavédelmi felügyelő 

 ügykezelő 

 ügyintéző 

 szakügyintéző 

 szakügyintéző, szakmai koordinátor 

V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai 

A Foglalkoztatási Főosztály vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek 

megfelelően, a kormánymegbízott, a főigazgató és az igazgató rendelkezései alapján, a munkaköri 

leírásában foglaltaknak megfelelően vezeti a Foglalkoztatási Főosztályt és felelős a Foglalkoztatási 

Főosztály feladatainak elvégzéséért, ennek keretében: 

 Gyakorolja a kiadmányozási jogot. 

 Elkészíti a Foglalkoztatási Főosztály osztályvezetőinek munkaköri leírásait. 

 Dönt a Foglalkoztatási Főosztály osztályvezetőinek szabadság engedélyezéséről. 

 Elkészíti a Foglalkoztatási Főosztály osztályvezetőinek teljesítmény célkitűzését és teljesítmény 

értékelését, illetve minősítését. 

 A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Foglalkoztatási Főosztály 

munkatervét, ellenőrzési tervét. 

 Gondoskodik az éves munkaerő-piaci képzési terv kidolgozásáról, és koordinálja annak 

végrehajtását. 

 Gondoskodik az NFA-ból, illetve az Európai Szociális Alapból, valamint a Közösségi 

Kezdeményezések által támogatott foglalkoztatási programok kidolgozásáról, megvalósításáról, 

valamint a szakmai koordinációjáról. 

 Közreműködik a NFA decentralizált FA része járási hivataloknál működtetett eszközeinek, 

programjainak és a támogatott szolgáltatások szakmai koordinációjában. 

 Tervezi, koordinálja a járási hivatalokkal való együttműködésben megvalósuló – egyéb forrásból 

finanszírozott – foglalkoztathatóságot, illetve annak fejlesztését célzó projekteket. 

 Felügyeli a TÁMOP 1.1.2, a TÁMOP 2.1.6, valamint a GINOP-5.2.1 programoknak az irányadó 

jogszabályok, normatív utasítások, jóváhagyott programterv szerinti végrehajtását. 
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 Feladata az NFA-ból és az EU Strukturális Alapjaiból finanszírozott támogatási, és szolgáltatási 

tevékenységek módszertani megalapozása, folyamatainak (azon belül a döntéshozás) 

szabályozása, ennek során a felügyeleti és a szakmai irányító szervek utasításainak és 

iránymutatásának figyelembevétele. 

 Figyelemmel kíséri a járási hivatalok munkáját, felelőssége kiterjed a hatáskörébe tartozó szakmai 

feladatok tekintetében a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain a szakmai munka irányítására, 

ellenőrzésére. 

 Ellátja a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak hatáskörébe tartozó aktív eszközök szakmai 

koordinációját, a jogszabályok és eljárási rendek multiplikálását.  

 Működteti a Foglalkoztatási Főosztály NFA-ból finanszírozott támogatási, ellátási és szolgáltatási 

tevékenységét. 

 Biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) decentralizált pénzügyi keretével való felelős 

gazdálkodást. 

 Figyelemmel kíséri az NFA decentralizált FA része járási hivatalokra leosztott kereteinek ütemezett 

felhasználását, szükség esetén javaslatot tesz a keretek átcsoportosítására. 

 Szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását. 

 Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. 

 Gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 

 Javaslatot tesz a Foglalkoztatási Főosztály működését érintő szervezeti döntések meghozatalára. 

 Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, a főigazgató, valamint az 

igazgató állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 

 Felügyeli a Foglalkoztatási Főosztály szervezeti egységeinek tevékenységét. 

 Szakmai értekezletet hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb 

feladatok megoldásához, a szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a 

felügyelt szervezeti egységek munkájának irányítása céljából. 

 Felügyeli és ellenőrzi a munkaerő-piaci ellenőrzés megszervezését és végrehajtását, az 

ellenőrzési tapasztalatok közreadását, a szakmai irányító szervek tájékoztatását. 

 Irányítja a Megegyezéses Eredménycélokon alapuló Vezetési rendszert (MEV). 

 Kapcsolatot tart a megyében az önkormányzatokkal, a kamarákkal, a civil szervezetekkel, a képző 

szervezetekkel, a hatóságokkal, egyéb szervezetekkel, részt vesz a szervezet egyéb külső 

kapcsolatainak fejlesztésében elemzéssel, tájékoztatással, ismeretterjesztő előadásokkal, konkrét 

partnerségi együttműködésekkel. 

 Évente, illetve a szakmai irányító szerv által elrendelt esetekben beszámolót, jelentéseket készít, 

adatokat közöl. 

 Együttműködik a munkavédelem és munkaügy irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel 

rendelkező más állami szervekkel és felügyeletekkel feladataik ellátása során, valamint az 

államigazgatási szervekkel, a munkáltatók és munkavállalók érdekképviseleti szerveivel. 

 Együttműködik a Kormányablak munkavédelemmel és munkaüggyel való tájékoztatási 

lehetőségeinek szélesítésében. 

V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai 

 Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 

 Elkészíti az osztály dolgozóinak munkaköri leírásait. 
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 Dönt az osztály dolgozóinak szabadság engedélyezéséről. 

 Elkészíti az osztály dolgozóinak teljesítmény célkitűzését és teljesítmény értékelését, illetve 

minősítését. 

 Gyakorolja az őt megillető kiadmányozási jogot. 

 Felelős az osztály feladatainak ellátásáért. 

 Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben. 

 Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. 

 Meghatározza az osztályon dolgozók feladatait, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 

 Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített és a Foglalkoztatási Főosztály vezetője által 

kiadmányozandó ügyiratokat. 

 Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Foglalkoztatási Főosztály vezetője állandó vagy eseti 

jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 

V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai 

 Gondoskodik feladatainak szakszerű, eredményes, kulturált, törvényes és határidőben történő 

ellátásáról. 

 A nevére szignált ügyekben érdemi előkészítő munkát végez, elkészíti a kiadmány tervezetét. 

 Részt vesz a Foglalkoztatási Főosztály munka- és ellenőrzési tervében foglaltak 

megvalósításában. 

 Javaslatot tesz - feladatkörét érintően - a szakigazgatási szervi feladatok eredményes és hatékony 

megvalósításának módjára, korszerűsítésére. 

 Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, a Foglalkoztatási Főosztály vezetője 

megbízza. 

Az ügyintéző a jogszabályok, a kormányhivatal szabályzatai, rendelkezései és utasításai alapján, az 

osztályvezető szakmai irányításával látja el feladatát.  

V.5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai   

 Ellátja a Foglalkoztatási Főosztály jelenléti ív vezetéséhez, nyilvántartásához kapcsolódó 

feladatait. 

 Ellátja a Foglalkoztatási Főosztály tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat. 

 Ellátja a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában meghatározott iratkezelési feladatokat. 

 Ellátja a Foglalkoztatási Főosztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 

 Kezeli a Foglalkoztatási Főosztályhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 

 Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységekben. 

 Összeállítja és leadja az irodaszer igényeket és gépkocsi igénylést. 

 Eljár mindazon ügyekben, amellyel a Foglalkoztatási Főosztály vezetője és az osztályvezető 

megbízza. 

Az ügykezelő a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az 

ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával látja el feladatait. 

V.6. A Főosztály munkavállalójának feladatai 

(nemleges) 
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V.7. Ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések 

 

V.7.1. Felügyeleti ellenőrzések 

A Foglalkoztatási Főosztály foglalkoztatási, munkaerő-piaci és közfoglalkoztatási feladatkörben eljáró 

szervezeti egységei (Közfoglalkoztatási Osztály, Munkaerőpiaci Osztály, Alapkezelő Osztály) 

felügyeleti ellenőrzéseket végezhetnek a járási hivatalok foglalkoztatási, munkaerő-piaci és 

közfoglalkoztatási hatósági tevékenységét illetően. 

V.7.2. Helyszíni ellenőrzések 

A Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya munkavédelmi 

hatósági ellenőrzést végez a Ket., az Mvt. és a vonatkozó munkavédelmi tárgyú rendeletek szabályai 

szerint, különösen: 

- a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, 

- a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra 

és anyagokra, a munkavállalók egészségét veszélyeztető anyagokkal történő 

munkavégzésre, illetve munkakörülményekre, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó 

követelmények érvényesítésére, 

- a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek 

kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre, 

- az azbeszttel, a biológiai kóroki tényezőkkel, illetve a foglalkozási eredetű rákkeltő vagy 

mutagén anyagokkal történő foglalkoztatás szabályszerűségére vonatkozóan. 

A Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya munkaügyi hatósági 

ellenőrzést végez elsősorban a következő szabályok érvényesülésére vonatkozóan: 

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat 

alakszerűségére, a munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a 

gyermekmunka tilalmát is), továbbá a munkaszerződés lényeges tartalmi elemeire és a 

foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére (ideértve a jogosultnak az Mt. 297. §-a 

szerinti tájékoztatási kötelezettségét is) vonatkozó rendelkezések, 

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével 

összefüggő bejelentési kötelezettség, 

- a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos 

jogszabályok, 

- a munka- és pihenőidőre a munkaviszonyra vonatkozó szabályban előírt rendelkezések, 

- a jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra 

kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére, valamint a munkabér 

védelmére vonatkozó rendelkezések, 

- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető 

– igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, 

megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtére vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseinek, 

- a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, 

illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok, 
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- a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység 

végzésére jogosító jogszabályok, 

- a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás 

lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők 

alkalmazása előtti közlésére vonatkozó szabályok, 

- a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó jogszabályok, 

- a Harm.tv. 71. §-ának (1)–(2) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi 

megtartására. 

 

Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya munkaerő-piaci 

ellenőrzés végez a Ket. szabályai szerint: 

- A helyszíni ellenőrzés során a vizsgálatot végző munkaerő-piaci ellenőr a hatásköre 

gyakorlásának keretei között a megfigyelni kívánt területre, építménybe és egyéb 

létesítménybe beléphet.  

- A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzés tárgyával összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy 

munkafolyamatot megvizsgálhat. 

- A helyszíni ellenőrzés folyamán az eljárás ügyfelétől, valamint az ellenőrzés helyszínén 

tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást kérhet.  

- A helyszínről, az ellenőrzés során tapasztaltakról, folyamatokról fényképet vagy kép- és 

hangfelvételt készíthet, mintavételt eszközölhet, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le. 

 

VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

A Főosztály munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig 8
00

 órától 16
30

 óráig, pénteken 8
00

 órától 

14
00

 óráig tart. 

VI.2. Munkarend 

A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 

és távozás időpontját. 

A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11
30

 órától – 14
00

 óráig terjedő 

időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével lehet. 

 

Debrecen, 2015. június 1. 
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A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Ügyrendje 
(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I. 1. Az Ügyrend hatálya 
 

Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, 
munkavállalójára terjed ki. 

 
I. 2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
 
a) Megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 
b) Székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.  
 A munkavégzés további helyszíne(i): 4025 Debrecen, Piac u. 9/b. 
c) Postacím és postafiók címe: 4001 Debrecen, Pf.:27. 

Web: www.kormanyhivatal.hu 
E-mail: kornyezetvedelem@hbmkh.hu  

 
I. 3. Illetékesség 
 
a) A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és szakhatósági feladatait Hajdú-

Bihar megyére kiterjedően látja el. 
b) A Főosztály az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) 

működtetése vonatkozásában feladatkörét Hajdú-Bihar megye vonatkozásában látja el.  
c) A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet) 35. § (2) bekezdés szerinti feladatait Hajdú-Bihar megyére, Békés megyére és 
Szabolcs- Szatmár-Bereg megyére kiterjedően látja el. 

d)  A Főosztály a környezeti rezgésmérések vonatkozásában feladatait Budapest fővárosra, Pest, 
Nógrád, Hajdú-Bihar, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-
Nagykun-Szolnok és Csongrád megyére kiterjedően látja el. 

e) A Főosztály a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése, 
15. § (3) bekezdése, 16. §-a, 17. §-a, ás 18. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási 
feladatait a „9. Debrecen környéke” légszennyezettségi zóna, illetve a „10. Az ország többi 
területe” légszennyezettségi zónából Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe vonatkozásában 
látja el.  

 
II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 
A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, annak 
adatai és vezetői: 
 
II. 1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 
 

a) címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége:  

telefon: 52/511-000 
e-mail: kornyezetvedelem@hbmkh.hu 

c) vezetője: osztályvezető 
 
II. 2. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 
 

a) címe: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége:  

telefon 52/511-000 
e-mail: kornyezetvdelem@hbmkh.hu 
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c) vezetője: osztályvezető 
 
II. 3. Környezetvédelmi Mérőközpont 
 

a) címe: 4025 Debrecen, Piac u. 9/b. 
b) telefonos és egyéb elérhetősége:  

telefon: 52/511-000 
e-mail: kornyezetvdelem@hbmkh.hu 

c) vezetője: osztályvezető 
 

III. FEJEZET 
A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 
III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 
 
a) Kodifikációs feladatok 

- Megkeresés esetén véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok, kormánymegbízotti, 
főigazgatói intézkedések, illetve a kormányhivatal egyéb szabályzatainak tervezetét.   

b) Koordinációs feladatok 
- Koordinálja az egyes szervezeti egységek szakmai feladatellátását, megteremti a szervezeti 

egységek között az egységes jogalkalmazói tevékenységet.  
c) Közhatalmi, hatósági feladatok 

- A Főosztály ellátja az elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
szakhatósági feladatokat.  

- Környezetvédelmi igazgatási feladatai tekintetében működteti az OKIR-t Hajdú-Bihar megye 
területén. 

- Elkészíti a levegőminőségi tervet az egészségügyi államigazgatási szerv, az érintett útkezelő, 
a vasút tekintetében érintett közlekedési hatóság, valamint az érintett települési 
önkormányzatok véleményének figyelembevételével, az érintett légszennyezők bevonásával, 
valamint a nyilvánosság véleményének figyelembevételével. 

- Ellenőrzi a levegőminőségi terv végrehajtását. 
- Kötelezi a légszennyező forrás üzemeltetőjét intézkedési terv kidolgozására a levegőminőségi 

tervek végrehajtása érdekében.  
- Intézkedéseket határoz meg (ózoncsökkentő program) azokra a zónákra és agglomerációkra, 

ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket, illetve a hosszú távú 
célkitűzést – a közlekedési hatóság, vagy a települési önkormányzatok véleményének 
figyelembevételével, az érintett légszennyezők bevonásával –, amelyek biztosítják a 
célértékek, illetve a hosszú távú célkitűzés elérését. 

- Illetékességi területén regionális laboratóriumot működtet, amely mintavétellel, laboratóriumi, 
illetve egyéb műszeres vizsgálati tevékenységével üzemelteti a környezet állapotértékeléshez 
szükséges mérő-rendszert, az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges 
mérő-rendszert, valamint a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási 
intézkedésekhez kapcsolódó mérő-rendszert. 

d) Funkcionális feladatok 
- Ellátja a Főosztály iratkezelésével kapcsolatos feladatokat. 

e) Egyéb feladatok 
- Összegyűjti és az OKIR rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – 

feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs 
rendszerekkel. 

- Közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában. 
- Véleményezi a kiemelt térségre és a megyére készülő területfejlesztési koncepciót és 

programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési eszközöket. 
- Hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad 

azokról. 
- Részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.  
- Biztosítja a vízvédelmi és vízügyi igazgatási szerv részére a vizekre vonatkozó adatokhoz 

való hozzáférést. 
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III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 
 
III. 2. 1. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály feladatai 
 
III. 2. 1. 1. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály kodifikációs feladatai 
tekintetében 
 
Véleményezi a feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetét. A felmerülő jogalkalmazási problémákat 
haladéktalanul jelzi a főosztályvezető felé. Szükség esetén jogszabály módosítási javaslatokat állít 
össze.    
 
III. 2. 1. 2. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály koordinációs feladatai 
tekintetében 
 
Feladatellátása során együttműködik a kormányhivatal más főosztályaival, a járási hivatalokkal, más 
kormányhivatal illetékes főosztályával. Továbbá illetékességi területén együttműködik a nemzeti 
parkokkal, az önkormányzatokkal, az ügyészséggel, a rendőrséggel, más hatóságokkal és társadalmi 
szervezetekkel. 
 
III. 2. 1. 3. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály egyes közhatalmi, 
hatósági feladatai tekintetében 
 
Ellátja a hatályos jogszabályok alapján a hatáskörébe utalt feladatokat: 
- a kármentesítéssel, a zaj-és rezgésvédelemmel, a kárelhárítással, a levegőtisztaság-védelemmel, 

a hulladékgazdálkodással, a természetvédelemmel kapcsolatos elsőfokú hatásköröket, továbbá 
- a levegőtisztaság-védelemmel, a zaj-és rezgésvédelemmel, valamint a természetvédelemmel 

kapcsolatos másodfokú hatásköröket.   
 

III. 2. 1. 4. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály funkcionális feladatai 
tekintetében 
 
Elvégzi a kormányhivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata alapján az osztályra háruló iratkezelési 
feladatokat. 
 
III. 2. 1. 5. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály egyéb feladatai 
tekintetében 
 
Az osztály szakmai véleményt ad a Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 
eljárásaiban, a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek, helyi építésügyi 
szabályzatok, településrendezési tervek, területfejlesztési koncepciók és környezetvédelmi programok 
véleményezéséhez. 
 
Az osztály teljesíti az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos külön jogszabályban 
meghatározott feladatokat (tartós környezeti károsodás tényének feljegyzése, törlése, változás 
feljegyzése, Natura 2000 területek jogi jelleg feljegyzése stb.). 
 
Az osztály beosztás alapján részt vesz a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának 
rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kár.) szabályozott ügyelet 
ellátásában. 

 
III. 2. 2. A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály feladatai 
 
III. 2. 2. 1. A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály kodifikációs 
feladatai tekintetében 
 
Véleményezi a feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetét. A felmerülő jogalkalmazási problémákat 
haladéktalanul jelzi a főosztályvezető felé. Szükség esetén jogszabály módosítási javaslatokat állít 
össze.    
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III. 2. 2. 2. A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály koordinációs 
feladatai tekintetében 
 
Feladatellátása során együttműködik a kormányhivatal más főosztályaival, a járási hivatalokkal, más 
kormányhivatal illetékes főosztályával. Továbbá illetékességi területén együttműködik 
önkormányzatokkal, az ügyészséggel, a rendőrséggel, más hatóságokkal és társadalmi 
szervezetekkel. 
 
Az osztály koordináló szervezeti egység a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési 
tervek, helyi építésügyi szabályzatok, településrendezési tervek, területfejlesztési koncepciók és 
környezetvédelmi programok véleményezésében. 
 
III. 2. 2. 3. A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály egyes közhatalmi, 
hatósági feladatai tekintetében 
 
Ellátja a következő elsőfokú hatásköröket: előzetes vizsgálat, előzetes konzultáció, környezetvédelmi 
engedély, egységes környezethasználati engedély, teljesítményértékelés alapján környezetvédelmi 
működési engedély, környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezés, felszámolási nyilatkozat, környezeti 
állapotvizsgálat bírálata, bírság megfizetésére kötelezés, tevékenység korlátozása, felfüggesztése, 
megtiltása, ellenőrzés. 
 
Ellátja az OKIR-hez (központi számítógépes adatbázis) kapcsolódó alábbi feladat-és hatásköröket: 
- a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet alapján egyedi 

környezetvédelmi azonosító adat – környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), környezetvédelmi területi jel 
(KTJ) – létrehozása kérelemre vagy hivatalból. 

- a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM 
rendelet alapján a főosztály feladat-és hatáskörében meghozott határozatok főbb adatainak 
(határozat tárgyának, kiadmányozási dátumának, jogerőre emelkedési dátumának, 
érvényességének stb.), valamint a szakhatósági állásfoglalások főbb adatainak rögzítése. 

 
III. 2. 2. 4. A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály funkcionális 
feladatai tekintetében 
 
Elvégzi a kormányhivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata alapján az osztályra háruló iratkezelési 
feladatokat. 
 
III. 2. 2. 5. A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály egyéb feladatai 
tekintetében 
 
- Kiadja az elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági állásfoglalásokat. 
- Kiadja az elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata során a szakági 

véleményt.  
- Elkészíti a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet)     
22. §-a alapján az illetékességi területén működő egységes környezethasználati engedélyezés 
hatálya alá tartozó létesítmények környezetvédelmi ellenőrzési kerettervét.  

- Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet), valamint a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) alapján az osztály véleményezi a települési 
önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a 
környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat, a 
területrendezési terveket, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket. 

- Nyomon követi és ellenőrzi az OKIR osztály feladatkörébe tartozó ügyintézők által végzett 
adatrögzítést (KAR, HNYR). 

- Elkészíti az éves IPPC ellenőrzési tervet. 
- Az osztály beosztás alapján részt vesz Kár.-ban szabályozott ügyelet ellátásában. 
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III. 2. 3. A Környezetvédelmi Mérőközpont feladatai 
 
III. 2. 3. 1. A Környezetvédelmi Mérőközpont kodifikációs feladatai tekintetében 
 
Véleményezi a feladatkörébe tartozó jogszabályok tervezetét. A felmerülő jogalkalmazási problémákat 
haladéktalanul jelzi a főosztályvezető felé. Szükség esetén jogszabály módosítási javaslatokat állít 
össze.    
 
III. 2. 3. 2. A Környezetvédelmi Mérőközpont koordinációs feladatai tekintetében 
 
Illetékességi területén együttműködik az önkormányzatokkal, a kormányhivatalokkal, a vízvédelmi 
hatóságokkal, a vízügyi igazgatási szervekkel, a Földművelésügyi Minisztériummal és más 
hatóságokkal, szervekkel. 
 
Koordinálja az igazgatási és hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérések elvégzését. 
  
III. 2. 2. 3. A Környezetvédelmi Mérőközpont egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 
 
- Illetékességi területén működteti a mérő,- észlelő,- és ellenőrző hálózatot. 
- Üzemelteti a környezet állapotértékeléshez szükséges monitoring rendszert. 
- Üzemelteti a rendkívüli környezeti eseményekhez és a helyreállítási intézkedésekhez kapcsolódó 

mérő-rendszert. 
- Üzemelteti az igazgatási-hatósági tevékenység ellátásához szükséges mérő-rendszert. 
- Részt vesz az ügyeleti, készenléti feladatok ellátásában. 

 
III. 2. 3. 4. A Környezetvédelmi Mérőközpont funkcionális feladatai tekintetében 
 
Elvégzi a kormányhivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata alapján az osztályra háruló iratkezelési 
feladatokat. 
 
III. 2. 3. 5. A Környezetvédelmi Mérőközpont egyéb feladatai tekintetében 
 
Közreműködik nemzetközi feladatok végrehajtásában (határvízi vizsgálatok, szakértői és 
adatszolgáltatási feladatok ellátása). 
  
Biztosítja a vízvédelmi hatóság és a vízügyi igazgatási szerv részére a vizekre vonatkozó adatokhoz 
való hozzáférést.  

 
IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 
 
IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok  
 
a) A hatósági ügyintézők a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti munkamegosztásuk 

alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakba: Ket.) rendelkezéseinek 
alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály eltérő eljárási szabályokat állapít meg. Az 
ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig 
törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. A határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az 
ágazati jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. 

b) Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú eljárás 
fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, valamint azon 
végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem valamint a 
fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, valamint az eljárás során 
folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik-e.  

c) A hatósági ügyintéző, ha a kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát állapítja 
meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.  
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d) Ha az eljárás a kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági ügyintéző – 
amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége fennáll – értesíti 
az ügyfelet/ügyfeleket. 

e) A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben 
van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 

f) A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-ában 
meghatározott feltételek fennállása esetén. 

g) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában meghatározott 
feltételek bekövetkezése esetén.  

h) A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában meghatározott 
feltételek fennállása esetén.    

i) A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 
képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

j) A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 
kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

k) A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 
rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 
lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 
tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen 
készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 39. 
§-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

l) A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak szerint 
vehet igénybe. 

m) A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 
kiszabását tartalmazó döntést. 

n) Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak 
betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok zártan 
kezelését. 

o) A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49 §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 
p) A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során 

felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 
meghatározottakat kell tartalmaznia. 

q) A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 
közzétételéről. 

r) A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén gondoskodik 
annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről kialakított álláspont 
előkészítéséről. 

s) Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb időn 
belül kell előkészíteni.  

t) A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 
u) A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 
 
IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  
 
IV. 2. 1. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 
 
a) Üzemi kárelhárítási tervek jóváhagyása 

- A Kár. alapján a hatósági ügyintéző előkészíti az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásának 
ügyintézését. 

- A Kár. 7. §-a és 1. melléklete alapján ellenőrzi a benyújtott tervek példányszámát, a szakértő 
jogosultságát, valamint az eljárási illeték befizetését. Amennyiben a dokumentáció, illetve a 
kérelem hiányos, úgy hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 

- Az eljárás megindításáról értesíti az érintett ügyfeleket (vízügyi igazgatóság, nemzeti park 
igazgatóság), valamint az üzemi kárelhárítási terv egy példányával a 71/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet VI. melléklet II/5. pontja, valamint a Kár. 6. § (5) bekezdése értelmében a 
katasztrófavédelmi igazgatóságot (vízügyi hatáskörében) mint kijelölt szakhatóságot megkeresi. 

- A jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelem és terv, valamint hozzájáruló szakhatósági 
állásfoglalás esetén a hatósági ügyintéző előkészíti a tervet jóváhagyó döntést 
kiadmányozásra. 
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- A jogerős jóváhagyó döntést követően a hatósági ügyintéző az üzemi kárelhárítási terv adatait a 
Kár. 12. § (1) bekezdése alapján az üzemi kárelhárítási tervek nyilvántartásában rögzíti. 

- A nyilvántartást követően a terv 1 példányát az üzemi kárelhárítási tervek között helyezi el. 
 

b) Kármentesítési (tényfeltárási, műszaki beavatkozási, monitoring) tervek és záródokumentációk 
elfogadása 
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) szerinti kármentesítési záródokumentációk, illetve tervek 
(tényfeltárási, műszaki beavatkozási, monitoring) benyújtását követően a hatósági ügyintéző 
ellenőrzi, hogy megfelelő-e a dokumentációt készítő szakértő jogosultsága. 

- A hatósági ügyintéző ellenőrzi az igazgatási szolgáltatási díj befizetését, illetve azt, hogy a 
dokumentáció megfelel-e a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek. Amennyiben a 
befizetés nem történt meg, illetve hiányos a dokumentáció, akkor végzés formájában 
hiánypótlási felhívást ad ki.  

- A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok, illetve a 219/2004. (VII. 
21.) Korm. rendeletben véleményezésre megjelölt vízügyi igazgatóságok megkeresése. 

- Szükség esetén mintavételezéssel egybekötött helyszíni szemlét tartása.  
- Amennyiben a kérelem és mellékletei a jogszabályi és műszaki előírásoknak megfelelnek, akkor 

a kármentesítési záródokumentációt jóváhagyó, s egyben – szükség esetén – a következő 
szakasz végrehajtására kötelező határozat előkészítése. 

- Amennyiben indokolt, akkor határozat formájában tartós környezeti károsodást megállapítása a 
földhivatali bejegyzéshez. 

- Jogerőssé válást követően az engedély nyilvántartásba vétele HNYR rendszerben, irattárba 
helyezése. 

 
c) Kármentesítéssel kapcsolatos egyéb feladatkörök 

 
Az OKIR-ban a FAVI-MIR és a FAVI-KÁRINFO adatlapok kitöltése kapcsán konzultáció az 
ügyfelekkel, az adatlapok fogadása, minősítése, ellenőrzése, valamint elfogadása. 
 
d) Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésével, zajkibocsátási határérték megállapításával, 

légszennyező forrás engedélyezésével kapcsolatos kérelemre induló engedélyezési eljárás: 
- Kérelem és mellékletei a beérkezést követően az iratanyag formai ellenőrzése, azaz annak 

vizsgálata, hogy a kérelem jogszabályban előírt tartalmi elemeket tartalmazza-e, az igazgatási 
szolgáltatási díj befizetésre került-e, valamint a benyújtandó mellékletek meglétének 
ellenőrzése. 

- Amennyiben a befizetés nem történt meg, illetve hiányos a kérelem, akkor végzés formájában 
hiánypótlási felhívás kiadása, valamint hatósági egyeztetést kezdeményezése.   

- A hatósági ügyintéző döntéshozatalhoz beszerzi a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben 
meghatározott szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdésre adott véleményt, megkeresi a 
kirendelt szakértőt, ügyféli nyilatkozatot, belföldi jogsegélyt kér. 

- A jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelem, valamint hozzájáruló szakhatósági   
állásfoglalás, szakkérdésben adott vélemény esetén a kérelmet jóváhagyó döntés 
kiadmányozásra történő előkészítése.  

- A kiadmányozott döntés közlése, nyilvános közzététele.  
 
e) Hulladékgazdálkodással, természetvédelmi engedélyezéssel, zajkibocsátási határértékkel valamint 

a levegő tisztaság védelmével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus 
vagy hatósági határozat megsértése esetén hivatalból vagy panaszra indult eljárás: 
- A hatósági eljárás panaszra, közérdekű bejelentésre vagy hivatalból indul meg. 
- A tényállás tisztázása érdekében személyes meghallgatásra történő kötelezés. A 

meghallgatásról jegyzőkönyv, egyszerűsített jegyzőkönyv készítése. 
- A tényállás tisztázása érdekében – amennyiben szükséges – helyszíni szemle elrendelése, 

hatósági egyeztetés kezdeményezése, irat beszerzése, tanú, hatósági tanú meghallgatása, 
szakértői véleményt kérése. 

- A döntés előkészítése. Jogsértő tevékenység beazonosítása, ügyfél KKV státuszának 
vizsgálata, határozat elkészítése. A döntésben jogsértés esetén a Főosztály korlátozz, 
felfüggeszt, megtilt, eredeti állapot helyreállítására kötelez, valamint bírságot szab ki.  
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f) CITES nyilvántartási eljárás 
- A CITES nyilvántartási bejegyzésekhez, módosításokhoz a kérelem és mellékletei beérkezését 

követően az iratanyag tartalmi és formai ellenőrzése.  
- A benyújtott dokumentumok révén a CITES-es fajok tartásához szükséges okmányok (EU-

bizonylatok, származási igazolások, tenyésztői bizonylatok) kiállítása, illetve a fényképes 
pótlapok frissítése. 

- A CITES nyilvántartó rendszerben a módosítások átvezetése. 
- Az ügyfél részére a hivatalos okmányok és egy a hatósági nyilvántartó rendszerbe történt 

bejegyzésről szóló tájékoztató levél postázása. 
 
g) Zajkibocsátási határérték megállapításával valamint a levegő tisztaság védelmével kapcsolatos 

másodfokú hatáskör: 
- A fellebbezés és mellékletei, valamint a határidők betartásának megvizsgálása, az ügyféli, 

képviseleti jogosultság ellenőrzése.  
- A tényállás tisztázása érdekében nyilatkozatok, iratot, szakvélemény, jogsegély beszerzése 

iránti intézkedés. 
- A tényállás tisztázását követően a döntés előkészítése, majd a kiadmányozott döntés közlése. 
- Döntés és felterjesztett iratanyag visszaküldése az I. fokú hatóságnak. Felterjesztett iratanyag 

visszaküldését követően ügyirat irattárba helyezése. 
 

h) Levegőtisztaság-védelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatkörök: 
 
Az OKIR-ban a LAL, LM és HIR adatlapok kitöltése kapcsán konzultáció az ügyfelekkel, az adatlapok 
fogadása, minősítése, ellenőrzése, elfogadása. 

 
IV. 2. 2. Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 
 
a)  Előzetes vizsgálati eljárás 

- A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet alapján az előzetes vizsgálati eljárásban hozandó döntés 
előkészítése. 

- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének, a dokumentációt készítő szakértő 
jogosultságának, illetve a dokumentáció jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek történő 
megfelelőségének ellenőrzése. Amennyiben a befizetés nem történt meg, illetve hiányos a 
dokumentáció, akkor végzés formájában hiánypótlási felhívás kiadása. 

- A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően az eljárás 
megindításáról szóló értesítéssel egyidejűleg – a hivatalban, valamint a honlapon – közlemény 
közzététele, valamint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közlemény 
megküldése. 

- A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok megkeresése, a 
szakkérdésben adott vélemények beszerzése, illetve szükség esetén közmeghallgatást tartása. 

- A hatósági ügyintéző a határozatában 
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e 
jelentős környezeti hatások, valamint 
aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet 

figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú 
melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes 
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ab)  ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet 
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes 
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ac)  ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet 
hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot 
vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között 
lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 
ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az 

adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 
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cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, 
azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, 
építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, 
és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 
döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti 
hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát 
meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 

- A határozat közlése az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőivel, akik a 
környezetvédelmi hatóság által megjelölt időpontban gondoskodnak a határozat teljes 
szövegének nyilvános közzétételéről.  
 

b) Környezetvédelmi engedélyezési eljárás  
- A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet szerint a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban 

hozandó döntés előkészítése. 
- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének, illetve a kérelem mellékletét képező környezeti 

hatástanulmány jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek való megfelelőségének 
ellenőrzése. Amennyiben a befizetés nem történt meg, illetve hiányos a dokumentáció, akkor 
végzés formájában hiánypótlási felhívás kiadása.    

- A kérelem benyújtását követően az eljárás megindításáról szóló értesítéssel egyidejűleg – a 
hivatalban, valamint a honlapon – közleményt közzététele, valamint a tevékenység telepítési 
helye szerinti település jegyzőjének a közlemény megküldése. 

- A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok megkeresése, a 
szakkérdésben adott vélemények beszerzése. 

- Közmeghallgatást tartása, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a 
kérelmet benyújtását követően elutasította. 

- A közmeghallgatásra vonatkozó adatokat hirdetményi úton történő közzététele, valamint az 
eljárásban részt vevő önkormányzatok jegyzőinek történő megküldése. A jegyző a közhírré 
tételt követő öt napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közlemény közhírré 
tételének időpontjáról és helyéről. 

- A hatósági ügyintéző az érintett nyilvánosságtól, valamint a 12-15. §-ok szerint kapott, a 
környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával 
érdemben megvizsgálja, majd határozatában dönt a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe 
tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha annak feltételei fennállnak. 
 

c) Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 
- A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet szerint az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás eljárásban hozandó döntés előkészítése.  
- A hatósági ügyintéző az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység 

esetén a környezethasználó kérelmére indítja meg. 
- Az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének, a dokumentációt készítő szakértő 

jogosultságának, illetve a dokumentáció jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek való 
megfelelőségének ellenőrzése. Amennyiben a befizetés nem történt meg, illetve hiányos a 
dokumentáció, akkor végzés formájában hiánypótlási felhívást kiadása.    

- A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévő 
tevékenység esetén – az egységes környezethasználati engedély első ízben történő 
megszerzése érdekében – a környezethasználó  teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 
elvégzésére történő kötelezése. 

- Az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre történő – módosítása, 
ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély 
visszavonását nem teszi szükségessé. 

 
d) Környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezésre irányuló eljárás 

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi törvény szerint a 
környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezés előkészítése.  

- A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok megkeresése, a 
szakkérdésben adott vélemények beszerzése, illetve szükség esetén közmeghallgatást tartása. 
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- A felülvizsgálat során a  környezetszennyezés megszüntetésének – s ha ez nem lehetséges – a 
környezet igénybevétel és szennyezés mérséklésének lehetőségeinek és feltételeinek 
meghatározása. 

- A környezetvédelmi felülvizsgálatra való kötelezés előkészítése. 
 

e) Bírság megfizetésére kötelezés, tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása 
- A 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet szerint a bírság megfizetésére kötelezés, tevékenység 

korlátozása, felfüggesztése, megtiltása tárgyú döntés előkészítése. 
- A bírság megfizetésére kötelezés, tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása tárgyú 

határozat elkészítése. 
 

f) Szakhatósági állásfoglalás/ szakkérdésben történő állásfoglalás kiadása 
- A Ket., valamint a szakhatósági/szakkérdést vizsgáló hatáskört adó anyagi jogszabályok szerint 

a szakhatósági állásfoglalás/ szakkérdésben történő állásfoglalás előkészítése. Ennek során a 
szakhatósági állásfoglalás/ szakkérdésben történő állásfoglalás kiadásához kapcsolódó 
szakterületek (levegővédelem, zaj- és rezgésvédelem, természet- és tájvédelem, 
hulladékgazdálkodás, földtani közeg védelme) vizsgálása.  

- Szükség esetén belföldi jogsegélykéréssel a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bevonása. 
A szakhatósági állásfoglalás/ szakkérdésben történő állásfoglalás előkészítése. 

 
g) Véleményezési feladatkör 

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján az osztály 
véleményezi a települési önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendelet- 
és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi 
programokat, a területrendezési terveket, a helyi építési szabályzatokat, valamint a 
településrendezési terveket. 

 
h) Felszámolási eljárás lefolytatása 

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet alapján felszámolási eljárást lefolytatása (nyilatkozat, környezeti 
állapotvizsgálat bírálata, eljárás lefolytatása). 

 
i) Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerhez kapcsolódó feladatkör 

- Egyedi környezetvédelmi azonosító adat – környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ), környezetvédelmi 
területi jel (KTJ) létrehozása – kérelemre vagy hivatalból. 

- A Főosztály feladat-és hatáskörében meghozott határozatok főbb adatainak (határozat 
tárgyának, kiadmányozási dátumának, jogerőre emelkedési dátumának, érvényességének stb.) 
valamint a szakhatósági állásfoglalások főbb adatainak rögzítése a környezetvédelmi hatósági 
nyilvántartásban. 
 

IV. 2. 2. Környezetvédelmi Mérőközpont 
 

- Ellátja a felszíni és felszín alatti vizek és ivóvizek mintavételezésével, vizsgálatával, 
rögzítésével, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. 

- Az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) keretében radiológiai 
méréseket és adatszolgáltatást végez. 

- Elvégzi a hatósági ellenőrzésre kijelölt figyelőkutak mintavételezését és elemzését. 
- Előkészíti a levegőtisztaság-védelmi emisszió méréseket és elvégzi azokat. 
- 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. 

- Zaj- és rezgésvédelmi helyszíni méréseket végez. 
- Hulladékból, veszélyes hulladékból mintát vesz és méréseket végez. 
- Rendkívüli környezetszennyezés, valamint kárelhárítási munkák során vizsgálatokat végez. 
- Felkészül a szakterületen jelentkező új mérési metodikákra. 
- Ellátja az akkreditálással és az akkreditált státusz fenntartásával kapcsolatos feladatokat. 
- Üzemelteti a szolgálati kikötőt, a mintavevő- és vizsgálati berendezéseket. 
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- Elvégzi a kormányhivatalra háruló nemzetközi megállapodásoknak megfelelő határvízi 
vizsgálatokat, adatszolgáltatást, ellátja a kétoldalú kapcsolatokból eredő egyéb feladatokat, 

- Vezeti a feladatkörébe tartozó nyilvántartásokat. 
- Biztosítja a vízvédelmi hatóság és a vízügyi igazgatási szerv részére a vizekre vonatkozó 

adatokhoz való hozzáférést. 
- Képviseli a kormányhivatalt a Magyar Szabványügyi Testületben és a Nemzeti Akkreditáló 

Testületben. 
 

V. FEJEZET 
A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

 
V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 
A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  
Az Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályt, a Környezetvédelmi Hatósági és 
Komplex Engedélyezési Osztályt, a Környezetvédelmi Mérőközpontot az osztályvezető közvetlenül 
vezeti. 
A Főosztály további munkakörei: 
- algológus, 
- biológus, 
- emisszió mérő, 
- hatósági ügyintéző, 
- immiszió és emisszió mérő ügyintéző, 
- jogi előadó, 
- klasszikus analitikus, 
- levegő emisszió mérő, 
- levegőtisztaság mérő, 
- levegővédelmi ügyintéző, 
- mintavevő, 
- mintavevő, levegőtisztaság mérő, 
- műszeres analitikai szakvegyész, 
- műszeres analitikus, 
- projekt asszisztens, 
- ügyfélszolgálati előadó, 
- ügyfélszolgálati referens, 
- vegyészmérnök, 
- vegyésztechnikus, 
- zaj és rezgésvédelmi ügyintéző. 
 
V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai  
 
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, főigazgatótól, 
igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és felelős a szervezeti 
egységek feladatainak ellátásáért.  
a) A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a kormányhivatal kiadmányozási és 
helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot. 

b) A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, ellenőrzési 
tervét. 

c) Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását, biztosítja az 
ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 

d) A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért.  
e) Elkészíti a Főosztály osztályvezetői tekintetében a munkaköri leírásokat, teljesítményértékeléseket, 

az osztályvezetők által gyakorolt egyéb munkáltatói jogok tekintetében egyetértési jogot gyakorol. 
f) Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára. 
g) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések 

megtételét. 
h) Gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 
i) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.  
j) Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában. 
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k) Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 
jegyzőket.  

l) Közreműködik a kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 
 
V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai  
 
a) A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a főosztályvezetőtől kapott utasítás 

és iránymutatás alapján vezeti az osztályt, és felelős a szervezeti egység feladatainak ellátásáért.  
b) Az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a kormányhivatal kiadmányozási és 
helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot. 

c) Közreműködik a Főosztály munkatervének, ellenőrzési tervének összeállításában, felelős annak 
végrehajtásáért. 

d) Szervezi és ellenőrzi az osztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 
e) Köteles tájékoztatni közvetlen felettes vezetőjét azokról az ügyekről, eseményekről, amelyek 

közvetlen felettes vezetői döntést, iránymutatást igényelnek. 
f) Köteles megtenni a szükséges intézkedéseket az osztály feladatkörébe tartozó feladatok 

folyamatos ellátása, illetve a konkrét ügyek elintézése érdekében.  
g) Az általa vezetett szervezeti egység feladatainak teljesítését akadályozó körülmény észlelése 

esetén köteles haladéktalanul intézkedést kezdeményezni a főosztályvezetőnél. 
h) Az osztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért.  
i) A főosztályvezető egyetértése mellett az osztály kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, 

munkavállalói tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogkört (munkaköri leírás készítése, 
minősítés elkészítése, teljesítményértékelés, szabadság engedélyezés, munkakör átadás-átvétel 
ellenjegyzése) 

j) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató a 
főosztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.  

k)  Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 
jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

l) Közreműködik a kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 
 
V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai  
 
A Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 
leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és felelősséggel 
részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában. 
a) Amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, kezdeményezi a 

feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának megindítását, melynek során 
kiadmányozásra előkészíti az iratot. 

b) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 
ügyeket. 

c) Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató, a főosztályvezető és az osztályvezető által, 
valamint a jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

d) Közreműködik a kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában. 
e) Kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint a 

munkacsoport munkájában. 
f) Részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken. 
g) Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 
h) Adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít az OKIR számítógépes nyilvántartó rendszerben. 
i) Felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért.  
j) Elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 
k) Közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében. 
l) Összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést. 
m) Közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint végrehajtja 

a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 
n) Közreműködik a döntések közlésében. 
o) Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 
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V.5. Ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések  
 
A Főosztály – hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. A hatósági ellenőrzés hivatalból 
vagy az ügyfél kérelmére indul meg. Az ügyfél csak a saját maga hatósági ellenőrzés alá vonását 
kérelmezheti. 
     
V.5.1. Felügyeleti ellenőrzések  
 
A Főosztály az illetékességi területén működő egységes környezethasználati engedélyezés hatálya 
alá tartozó létesítmények tekintetében környezetvédelmi ellenőrzési kerettervet készít, amely 
tartalmazza a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 15. számú mellékletében meghatározott környezeti 
kockázatértékelési szempontok alapján meghatározott helyszíni ellenőrzések gyakoriságát, amely a 
legmagasabb kockázatú létesítmények esetében nem haladhatja meg az egy évet, a legalacsonyabb 
kockázatú létesítmények esetében a három évet.  
A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben a 
tevékenység megkezdését követő évben, azt követően az ellenőrzési kerettervben meghatározott 
gyakorisággal helyszíni ellenőrzést tart.  
 
V.5.2. Helyszíni ellenőrzések  
 
A hatósági ellenőrzések alapja az évenként elkészített hatósági ellenőrzési terv, amely tartalmazza az 
előre ütemezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzési időszakot, és az ellenőrzések ütemezését. A 
Főosztály az ütemezett ellenőrzéseken kívül soron kívül is ellenőrizheti a jogszabályok és hatósági 
előírások betartását. A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó 
létesítményekben haladéktalanul rendkívüli ellenőrzést végez, ha a tevékenység végzésével 
kapcsolatban jelentős környezeti hatásra vonatkozó panasz érkezik vagy olyan váratlan esemény 
következik be, amelynek jelentős környezeti hatása azt indokolttá teszi.  

 
VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 
VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 
 
A Főosztály munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig 8

00
 órától 16

30
 óráig, pénteken 8

00
 órától 

14
00

 óráig tart. 
 
VI. 2. A munkarendre vonatkozó szabályok 
 
A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 
és távozás időpontját. 
 
A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11

30
 órától – 14

00
 óráig terjedő 

időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 
 
Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével lehet. 
Négyhavi munkaidőkeret alkalmazásával kerülnek foglalkoztatásra azok a kormánytisztviselők, akik 
ellenőrzési területen hatósági feladatokat látnak el. A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a 
munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell 
megállapítani. 
 
A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni.  
A munkaidőkeretben dolgozó munkatársak ledolgozott munkaidejével a munkaidőkeret végén kell 
elszámolni. 
 
Debrecen, 2015. június 1. 
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Kifizetési kérelmekhez kötődő helyszíni ellenőrzések 

A helyszíni ellenőrzések során a főosztály Erdészeti Osztályának ügyintézője európai uniós 

társellenőrként, illetve más Kormányhivatalnál európai uniós főellenőrként vesz részt az ellenőrzésen, 

biztosítva a helyismeretet és az erdészeti szakismeretet. 

A helyszíni jegyzőkönyveket az IIER-ben kell iktatni, szkennelni, adatait feltölteni, továbbá másolati 

példányát az ügyfélnek megküldeni. A helyszínelésre vonatkozó észrevételeket iktatást követően az 

MVH-hoz kell továbbítani. 

 

Erdőtervezés 

Körzeti erdőtervezés folyamata: 

 

A körzeti erdőtervezés összetett munkafolyamat, amelyben az osztály valamennyi munkatársa részt 

vesz. Az az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló     

11/2010. (II.4.) FVM rendeletben (ET. rend.) meghatározott, az osztály illetékességi területén lévő 10 

db erdőtervezési körzet közül minden évben 2-3 körzetben folyik a körzeti erdőtervezés, amelyek 

évjáratonkénti ütemezését szintén az ET. rend. határozza meg.  

A körzeti erdőtervezés több, egymásra épülő munkafázisra különül el, időben egy-egy körzeti 

erdőtervezés egy-másfél év alatt ér véget, ezért egy naptári évben legalább két évjáratú erdőtervezés 

van folyamatban egymás mellett.  

A körzeti erdőtervezés folyamata az alábbiak szerint történik: 

I. Előzetes erdőtervi tárgyalás (Evt. 32. § (2) és (3) bekezdései szerint). 

Célja: az adott körzetre vonatkozó tervezési szabályok (VM rendelet) előkészítése. 

Előzetes erdőtervi tárgyalások előkészítése, megtartása a jegyzőkönyvek és javaslatok megküldése. 

Határidő: Éves Erdészeti Feladattervben meghatározottak szerinti. 

Felelős:  a körzet felelős tervezője 

Résztvevők, azok értesítésének módja: 

- érintett erdőgazdálkodók: közvetlenül, 

- érintett hatóságok:  közvetlenül, 

- természetvédelmi kezelők: közvetlenül, 

- helyi önkormányzatok: közvetlenül, 

- civil szervezetek:  önkormányzati hirdetményben. 

Kiértesítés: előzetes erdőtervi tárgyalást megelőzően 30 nappal (ET. rend. 3. § (4),(5)). 

Kapcsolódó feladatok: 

- Adatokhoz való hozzáférés biztosítása a természetvédelmi kezelő részére védett és Natura 

2000 területeket érintően (ET. rend. 3. § (7)), 
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- Az elmúlt tervidőszak gazdálkodásának értékelése (illetékes  hatósági ügyintéző), 

- Natura 2000 javaslatok megkérése a természetvédelmi kezelőtől a nem védett Natura 2000 

területekre (ET. rend. 4. § (2)), 

- Egyeztetés a természetvédelmi kezelésért felelős szervvel a védett és a Natura 2000 

területekre vonatkozóan (ET. rend. 4. § (3)), 

- A természetvédelmi kezelő javaslatainak fogadása, feldolgozása (ET. rend. 4. § (1)), 

- Beérkezett egyéb javaslatok fogadása, feldolgozása (ET. rend. 3. § (6)), 

- Előzetes tárgyalás megtartása, lebonyolítása, 

- Az előzetes tárgyalás anyagát feldolgozva az adott évi erdőterv rendeletre vonatkozó javaslat 

összeállítása, továbbítása a szakmai irányító szerv részére.  

 

II. Erdőterv rendelet (VM rendelet) megjelenése, körzeti erdőtervezés megkezdése. 

- Értesítés a körzeti erdőtervezés megkezdéséről (Evt. 35. § (1) bek.) a rendelet kihirdetését 

követő 1 héten belül. Felhívás a tervezésre vonatkozó konkrét javaslatok megtételére. 

 

Értesítendők köre, értesítés módja: 

- érintett erdőgazdálkodók: közvetlenül, 

- érintett hatóságok:  közvetlenül, 

- természetvédelmi kezelők: közvetlenül, 

- helyi önkormányzatok  közvetlenül, 

- civil szervezetek  közvetlenül, illetve hirdetményben. 

 

III. Terepi munkák: 

Határidő: folyamatosan egy évjáratot érintően jellemzően július-november és február-május között. 

Felelős:  felelős tervezők, térinformatikus és hatósági ügyintézők. 

Elvégzendő feladatok: 

- Térképi alapadatok ellenőrzése, munkatérképek elkészítése. 

- Adatgyűjtés: az érintett két körzet (általában 20.000 ha erdőterület) erdőrészletenkénti 

(jellemzően 4000-5000 darabszám között) erdőleltározása, részletes terepi bejárás, 

határazonosítás, erdőleírás, fatömegfelvétel, geodéziai mérések, termőhely-feltárás, 

erdőrészlet szintű terepi tervezés. 

- A terepi munkák szakmai irányítása, a felvételek terepi munkáinak ellenőrzése. 

 

IV. Erdőrészlet szintű tárgyalások: 

Határidő: az erdőterv rendelet hatályba lépését követő 46. naptól  kezdhető meg (Evt. 35. § (3)). 

Felelős:  felelős tervezők. 

Résztvevők és azok kiértesítésének módja: 

- érintett erdőgazdálkodók: közvetlenül, 

- érintett hatóságok:  közvetlenül, 

- természetvédelmi kezelők: közvetlenül. 







21 
 

- Az erdőtervezési tevékenység munkafolyamatába épített ellenőrzési rendszer működtetése. 

- A körzeti erdőterv adatait a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság vezeti át az Országos Erdőállomány 

Adattáron, ezt követően kerülhet sor a bejegyzett erdőgazdálkodók erdőterv határozatainak kiadására.  

 

Közhatalmi hatósági aktusok: 

- Kérelemre indult közigazgatási eljárás: a kérelmet az előírt formanyomtatványon (ennek hiányában 

egyedi szövegezéssel) nyújthatja be az ügyfél. Az eljárás lefolytatása a Ket. rendelkezései alapján 

történik. Az erdészeti hatósági eljárások nagy része helyszínelést igényel, erre való tekintettel a 

hatósági ügyintéző úgy köteles szervezni és beosztani a munkáját, hogy - a helyszínelést is 

figyelembe véve - az ügyintézési határidőn belül az eljárás befejeződjön. Az ügyintézés során a 

vonatkozó szakmai jogszabályi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Azon eljárások esetében, 

amelyekhez kötődően az ESZIR-ben történő adatrögzítési kötelezettség áll fenn, az adatrögzítés 

ennek megfelelő elvégzése szükséges. Amennyiben a szakmai irányító által elrendelt iratminta áll 

rendelkezésre egy adott ügytípushoz kötődően, annak használata kötelező az ügyintézés során.  

- Hivatalból folytatott közigazgatási eljárás: Az eljárás lefolytatása a Ket. rendelkezései alapján 

történik. A hivatalból indított eljárások túlnyomó részében helyszínelés történik, ennek megfelelően a 

tényállás megítélésében a helyszínelés adatai elsődleges bizonyítékként szolgálnak, ezért kiemelten 

fontos a helyszíni szemle során a valós és pontos adatfelvétel, illetve ténymegállapítás. Az ügyintézés 

során a vonatkozó szakmai jogszabályi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Azon eljárások 

esetében, amelyekhez kötődően az ESZIR-ben történő adatrögzítési kötelezettség áll fenn, az 

adatrögzítés ennek megfelelő elvégzése szükséges. Amennyiben a szakmai irányító miniszter által 

elrendelt iratminta áll rendelkezésre egy adott ügytípushoz kötődően, annak használata kötelező az 

ügyintézés során. 

- Éves erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása: Az erdőgazdálkodó által tett bejelentés esetében a 

szignálást végző vezető az ESZIR alapján megvizsgálja, hogy az érint-e védett természeti területet. 

Ha a bejelentés védett természeti területet is érint, akkor az erre kijelölt ügyintéző gondoskodik a 

természetvédelmi hatóság részére történő haladéktalan megküldésről, ezt követően a bejelentés a 

területileg érintett ügyintézőhöz kerül. Ha a bejelentés nem érint védett természeti területet, akkor az 

irat közvetlenül az érdemi ügyintézőhöz kerül. Amennyiben a természetvédelmi hatóság a bejelentés 

korlátozását kezdeményezi, illetve az erdészeti hatóság saját hatáskörében kíván korlátozással élni, 

úgy az ügyintéző az Evt.-ben megjelölt határidőn belül hivatalból eljárást indít. Az eljárásba az 

erdészeti hatóság védett természeti terület vonatkozásában a természetvédelmi szakhatóságot is 

bevonja. A hivatalból indított eljárást az ügyintéző a Ket.-ben foglalt határidőn belül folytatja le, az 

ügyintézés szakmai megítélése az ESZIR alapján történik, a bejelentést a szakmai rendszerben 

rögzíteni szükséges. 

 

- Hatósági ellenőrzés, hatósági szemle: 

A szakmai jogszabályokban meghatározott és az erdészeti hatóság határozatában előírt feltételek 

teljesülését az erdészeti hatóság hatósági ellenőrzés keretei között ellenőrzi. Ez alapvetően két 

szakmai feltételrendszer ellenőrzését jelenti, amely az éves munka ütemezése szerint időben is 

elkülönül.  

Az erdősítések ellenőrzése (műszaki átvétele) évente július 15. – október 15. között zajlik. Az 

ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a szakmai jogszabályokban meghatározott erdősítési 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 12. számú melléklete 

 

A FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY ÜGYRENDJE 

(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

 Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati 

ügykezelőjére, munkavállalójára terjed ki. 

 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

a) megnevezése:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya 

b) székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

 a munkavégzés további helyszíne(i): - 

c) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 135. 

web: www.foldhivatal.hu 

e-mail: debrecen_m@takarnet.hu 

 

I.3. Illetékesség 

 A Főosztály feladatait Hajdú-Bihar megyére kiterjedően látja el. 

 

II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, 

annak adatai és vezetői: 

II.1.  Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: (+36 52) 505-801 

c) vezetője: osztályvezető 

 

II.2.  Földmérési és Földügyi Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: (+36 52) 505-801 

c) vezetője: osztályvezető 
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III. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 

III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 

a) kodifikációs feladatok 

 szakterületenként figyelemmel kíséri a hatósági tevékenységhez kapcsolódó 

jogszabályváltozásokat, a társosztály bevonásával közreműködik azok egységes 

értelmezésének kialakításában, 

 elősegíti a földmérési műszaki fejlesztést, részt vesz új technológiák és eljárások átvételében, 

azok hatékony alkalmazásában, 

 a különböző becslőjárásba tartozó települések összevonása esetén a település földminősítési 

szempontból történő besorolása szempontjából javaslatot készít a földügyért felelős miniszter 

részére. 

 

b) koordinációs feladatok 

 a kormánymegbízott iránymutatása – valamint a Földművelésügyi Minisztérium munka- és 

feladatterve – alapján szakmai átfogó- és célellenőrzéseket végez, 

 közreműködik az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátásában, 

támogatja a főosztályvezető munkáját a kormánymegbízotti értekezletekre való felkészülés 

során,  

 szervezi az ingatlanok adataiban, az ingatlanokhoz fűződő jogokban és tényekben történt 

változások ingatlan-nyilvántartási érvényesítését, valamint az ingatlan-nyilvántartás tartalma, 

és a tényleges állapot összhangja érdekében végzendő feladatokat, 

 a hiteles tulajdoni lap másolat kiállításához szükséges biztonsági elemek kezelésére 

vonatkozó előírásoknak megfelelően figyelemmel kíséri az illetékességi területén működő 

járási hivatalok földhivatali osztályai és a kormányablakok adatszolgáltatási jelentéseit, 

fokozott figyelemmel a hiányjelentési jegyzőkönyvekre. Figyelemmel kíséri és összesíti a 

járási hivatalok földhivatali osztályai és a kormányablakok megrendeléseit, és a 

kormányhivatal előzetes jóváhagyását követően megküldi a Földmérési és Távérzékelési 

Intézet (a továbbiakban: FÖMI) részére, 

 rendszeresen ellenőrzi a biztonsági elemek tárolásával, kezelésével, felhasználásával 

kapcsolatos előírások betartását, hiba vagy hiányosság esetén felhívja a járási hivatal 

földhivatali osztálya, illetve a kormányablak vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére, 

illetve indokolt esetben (súlyos jogsértés, visszaélés gyanúja) megteszi a szükséges 

intézkedéseket, 

 koordinálja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási feladatokat, 

 részt vesz új felmérésekben, térképfelújításban, az ingatlan-nyilvántartás átalakításában, a 

földrendezés ingatlan-nyilvántartási előkészítésében,  

 közreműködik a külföldön kiállított okiratok igazságügyért felelős miniszterhez történő 

továbbításában, állásfoglalás kiadása céljából, valamint intézkedik a hatáskörébe tartozó 

iratok külföldre történő kézbesítése iránt,  
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 a járási hivatalok fölhivatali osztályainak közreműködésével ellenőrzi a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a 

biztonsági előírások betartását,  

 a beadványokban előadott ingatlanügyi hatósági panaszokat kivizsgálja, szükség esetén 

jelentést tesz a szakmai irányító részére, közreműködik a telekalakítási eljárásokkal 

kapcsolatos járási hivatali feladatok jogszerű végrehajtásában, 

 koordinálja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, 

 koordinálja a határszemlével, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

járási hivatali feladatok végrehajtását,  

 koordinálja a törvény által előírt hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási 

kötelezettség teljesítésének folyamatos ellenőrzését,  

 koordinálja a földrészletek újrahasznosításával kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásával, 

az újrahasznosítási terv jóváhagyásával kapcsolatos földminősítési feladatokat,  

 koordinálja és ellenőrzi a földvédelmi statisztikai program folyamatos vezetését, 

 az illetékességi területén biztosítja a geodéziai koordináció érvényesülését, valamint 

meghatározza a bejelentésre kötelezett földmérési munkák szakmai követelményeit,  

 a kormánymegbízott iránymutatása – valamint a Földművelésügyi Minisztérium munka- és 

feladatterve – alapján szakmai átfogó- és célellenőrzéseket végez, 

 együttműködik a társhatóságokkal, valamint a kormányhivatal önálló szervezeti egységeivel 

annak érdekében, hogy ne kerüljön sor földvédelmi engedély hiányában termőföld 

igénybevételével járó beruházások más hatóságok általi engedélyezésére, illetve beruházások 

megvalósítására. 

 

c) közhatalmi, hatósági feladatok 

 elbírálja az ingatlan-nyilvántartási ügyekben hozott első fokú döntések ellen benyújtott 

fellebbezéseket, 

 engedélyezi a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás lefolytatását,  

 elbírálja a részarány-kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonú ingatlanok önálló 

ingatlanná alakítása tárgyában keletkezett másodfokú ingatlan-nyilvántartási ügyeket,  

 dönt az ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatással kapcsolatos egyedi ügyekben benyújtott 

fellebbezésekben, 

 a hatályos törvényi rendelkezések keretei között felügyeleti jogot gyakorol az első fokú 

ingatlan-nyilvántartási eljárások tekintetében, 

 ellátja a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és mezőgazdasági 

üzemközpontok nyilvántartásának vezetésével összefüggő másodfokú hatósági feladatokat, 

 ellátja a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésével kapcsolatos 

másodfokú hatósági feladatokat, 

 szükség esetén elrendeli a tulajdoni lapok pótlását. 

 ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák bejelentésével kapcsolatos 

feladatok ellátása,  

 az alaphálózati pontok vonatkozásában a tulajdonosi jogosultságok gyakorlása,  
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 a földmérési jelek által elfoglalt területre használati jog gyakorlása, 

 földmérési jelekre vonatkozó használati jog keletkezésekor döntés esetleges kártalanításról, 

alaphálózati pontok jeleinek átadása megőrzésre,  

 a vízszintes és magassági alappont hálózattal kapcsolatos helyszínelési, karbantartási és 

helyreállítási feladatok elvégzése, az alappontok nyilvántartásával kapcsolatos munkarészek 

vezetése, adatszolgáltatás munkarészekből, 

 az állam alapfeladatai körébe tartozó földmérési és térképészeti munkák végzése és 

végeztetése,  

 a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési, térképészeti és telekalakítási ügyekben 

másodfokú eljárás lefolytatása, 

 közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,  

 a földmérési és térképészeti tevékenység ellenőrzése, földmérési és térképészeti 

szakfelügyelet ellátása, ezen feladatkörén belül: 

 a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság 

ellenőrzése, 

 a földmérési törvényben foglalt bejelentési és nyilvántartási kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése, 

 a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése, 

 a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák 

minőségtanúsításának ellenőrzése, 

 a földmérési adatok és az állami földmérési ingatlan-nyilvántartási térképek, 

valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek, továbbá az adatbázisból szolgáltatott 

adatok jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, 

 az ingatlanrendező földmérői minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai 

véleményezés, 

 indokolt esetben az ingatlanrendező földmérői minősítés visszavonásának 

kezdeményezése, 

 szakfelügyeleti tevékenységről készített éves beszámoló jelentés megküldése a 

FÖMI-nek. 

 elbírálja a földvédelmi, földhasznosítási, földminősítési tárgyú, valamint a földhasználati 

nyilvántartással összefüggésben benyújtott fellebbezéseket, felügyeleti eljárást folytat le, 

kivizsgálja a panaszokat, szakhatóságként jár el, 

 ellátja a járási földminősítési mintaterek kijelölését, felülvizsgálatát és pótlását, a mintatér 

jegyzékek vezetését és őrzését, valamint arról adatok szolgáltatását,  

 ellenőrzi a település új felmérését követő osztályba sorolási munkák végrehajtását és intézi a 

másodfokon hatáskörébe utalt földminősítési ügyeket,  

 dönt a települések közötti közigazgatási határváltozás esetén a területátcsatolással 

kapcsolatos földminősítési kérdésekben, ha a települések különböző becslőjárásba tartoznak, 

 ellátja a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló feladatokat, 

 ellátja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 

meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzését, továbbá 

az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények érvényesítését másodfokon, 
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 az engedély nélkül elmozdított, vagy elpusztult alappontok esetében intézkedik a kártérítési 

igény érvényesítéséről,  

 a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében, valamint felügyeleti munkája 

során helyszíni munkát végez, az észlelt eltérések rendezése céljából az illetékes járási 

hivatalnál eljárást kezdeményez,  

 ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat; 

 megindítja a bírságolási eljárást az állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul 

felhasználóval, valamint a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben; 

 véleményezi a településrendezési tervet és a helyi építési szabályzatot a termőföldvédelem 

érvényesítése érdekében. 

 

d) funkcionális feladatok 

 szakmai szabályzatokban meghatározott nyilvántartások vezetése,  

 illetékességi területre vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtár 

létesítése, működtetése, 

 ellátja a földvédelmi járulék és bírság, valamint a földhasználati bírság befizetésével 

kapcsolatos feladatokat, 

 részt vesz az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos peres beadványok előkészítésében, és 

szükség esetén a tárgyaláson, 

 nyilvántartja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a jogerős, és végrehajtható határozatokban 

kirótt földvédelmi járulékok és bírságok, valamint a földhasználati és eljárási bírságok 

befizetését, továbbá az eredeti állapotba való helyreállítási kötelezettség teljesítését előíró 

határozatokban foglaltak végrehajtását. 

 

e) egyéb feladatok 

 beszámolókat, jelentéseket és statisztikai kimutatásokat készít, közreműködik a Földhivatali 

Főosztály értekezleteinek lebonyolításában (előkészítés, összehívás, emlékeztető készítése), 

 ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze és terjeszt fel a szakmai irányító 

miniszter részére,  

 közreműködik az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátásában, 

támogatja a főosztályvezető munkáját a kormánymegbízotti értekezletekre való felkészülés 

során, 

 technológiai javaslat adása bizonytalan pontosságú analóg térképeken végzett ingatlan-

nyilvántartási célú földmérési munkákhoz,  

 a térképészetért felelős miniszter tárgyév július 10. napjáig, illetve a tárgyévet követő január 

10. napjáig történő tájékoztatása érdekében az illetékességi területén kiszabott bírság 

befizetésében jelentkező hátralék összegéről és a befizetett bírságok továbbutalásáról a 

rendelkezésre álló adatok alapján félévente adatot szolgáltat a kormányhivatal részére,  

 elvégzi a Nemzeti Kataszteri Program (NKP) keretében végzett új felmérések (DAT) állami 

átvételét, működési területén feltárja a térségben jelentkező újfelmérésre vonatkozó igényeket,  

 szabad kapacitása terhére, díjfizetés ellenében kisegítő, vagy vállalkozási tevékenységként 

mérnöki szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez, amennyiben az a hatósági feladatok 

ellátását nem veszélyezteti. 
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III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 

III. 2. 1. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály feladatai 

III. 2. 1. 1. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

 szakterületenként figyelemmel kíséri a hatósági tevékenységhez kapcsolódó 

jogszabályváltozásokat, a társosztály bevonásával közreműködik azok egységes értelmezésének 

kialakításában. 

 

III. 2. 1. 2. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

 a kormánymegbízott iránymutatása – valamint a Földművelésügyi Minisztérium munka- és 

feladatterve – alapján szakmai átfogó- és célellenőrzéseket végez, 

 közreműködik az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátásában, 

támogatja a főosztályvezető munkáját a kormánymegbízotti értekezletekre való felkészülés 

során,  

 szervezi az ingatlanok adataiban, az ingatlanokhoz fűződő jogokban és tényekben történt 

változások ingatlan-nyilvántartási érvényesítését, valamint az ingatlan-nyilvántartás tartalma, és a 

tényleges állapot összhangja érdekében végzendő feladatokat, 

 a hiteles tulajdoni lap másolat kiállításához szükséges biztonsági elemek kezelésére vonatkozó 

előírásoknak megfelelően figyelemmel kíséri az illetékességi területén működő járási hivatalok 

földhivatali osztályai és a kormányablakok adatszolgáltatási jelentéseit, fokozott figyelemmel a 

hiányjelentési jegyzőkönyvekre. Figyelemmel kíséri és összesíti a járási hivatalok földhivatali 

osztályai és a kormányablakok megrendeléseit, és a kormányhivatal előzetes jóváhagyását 

követően megküldi a  FÖMI részére, 

 rendszeresen ellenőrzi a biztonsági elemek tárolásával, kezelésével, felhasználásával 

kapcsolatos előírások betartását, hiba vagy hiányosság esetén felhívja a járási hivatal földhivatali 

osztálya, illetve a kormányablak vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére, illetve indokolt 

esetben (súlyos jogsértés, visszaélés gyanúja) megteszi a szükséges intézkedéseket, 

 koordinálja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási feladatokat, 

 részt vesz új felmérésekben, térképfelújításban, az ingatlan-nyilvántartás átalakításában, a 

földrendezés ingatlan-nyilvántartási előkészítésében,  

 közreműködik a külföldön kiállított okiratok igazságügyért felelős miniszterhez történő 

továbbításában, állásfoglalás kiadása céljából, valamint intézkedik a hatáskörébe tartozó iratok 

külföldre történő kézbesítése iránt,  

 a járási hivatalok fölhivatali osztályainak közreműködésével ellenőrzi a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a 

biztonsági előírások betartását,  

 a beadványokban előadott ingatlanügyi hatósági panaszokat kivizsgálja, szükség esetén jelentést 

tesz a szakmai irányító részére, közreműködik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási 

hivatali feladatok jogszerű végrehajtásában. 

 

III. 2. 1. 3. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

 elbírálja az ingatlan-nyilvántartási ügyekben hozott első fokú döntések ellen benyújtott 

fellebbezéseket, 
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 engedélyezi a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás lefolytatását,  

 elbírálja a részarány-kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonú ingatlanok önálló 

ingatlanná alakítása tárgyában keletkezett másodfokú ingatlan-nyilvántartási ügyeket,  

 dönt az ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatással kapcsolatos egyedi ügyekben benyújtott 

fellebbezésekben, 

 a hatályos törvényi rendelkezések keretei között felügyeleti jogot gyakorol az első fokú ingatlan-

nyilvántartási eljárások tekintetében, 

 ellátja a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és mezőgazdasági üzemközpontok 

nyilvántartásának vezetésével összefüggő másodfokú hatósági feladatokat, 

 ellátja a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésével kapcsolatos 

másodfokú hatósági feladatokat, 

 szükség esetén elrendeli a tulajdoni lapok pótlását. 

 

III. 2. 1. 4. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

 részt vesz az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos peres beadványok előkészítésében, és 

szükség esetén a tárgyaláson. 

 

III. 2. 1. 5. Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály egyéb feladatai tekintetében 

 beszámolókat, jelentéseket és statisztikai kimutatásokat készít, közreműködik a Földhivatali 

Főosztály értekezleteinek lebonyolításában (előkészítés, összehívás, emlékeztető készítése), 

 ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze és terjeszt fel a szakmai irányító miniszter 

részére. 

 

III. 2. 2. A Földmérési és Földügyi Osztály feladatai 

III. 2. 2. 1. A Földmérési és Földügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

 szakterületenként figyelemmel kíséri a hatósági tevékenységhez kapcsolódó 

jogszabályváltozásokat, a társosztály bevonásával közreműködik azok egységes 

értelmezésének kialakításában, 

 elősegíti a földmérési műszaki fejlesztést, részt vesz új technológiák és eljárások átvételében, 

azok hatékony alkalmazásában. 

 a különböző becslőjárásba tartozó települések összevonása esetén a település földminősítési 

szempontból történő besorolására vonatkozóan  javaslatot készít a földügyért felelős miniszter 

részére. 

 

III. 2. 2. 2. A Földmérési és Földügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

 koordinálja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos feladatokat, 

 koordinálja a határszemlével, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

járási hivatali feladatok végrehajtását,  

 koordinálja a törvény által előírt hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási 

kötelezettség teljesítésének folyamatos ellenőrzését,  
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 koordinálja a földrészletek újrahasznosításával kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatásával, az 

újrahasznosítási terv jóváhagyásával kapcsolatos földminősítési feladatokat,  

 koordinálja és ellenőrzi a földvédelmi statisztikai program folyamatos vezetését, 

 az illetékességi területén biztosítja a geodéziai koordináció érvényesülését, valamint 

meghatározza a bejelentésre kötelezett földmérési munkák szakmai követelményeit,  

 a kormánymegbízott iránymutatása – valamint a Földművelésügyi Minisztérium munka- és 

feladatterve – alapján szakmai átfogó- és célellenőrzéseket végez, 

 együttműködik a társhatóságokkal, valamint a kormányhivatal önálló szervezeti egységeivel 

annak érdekében, hogy ne kerüljön sor földvédelmi engedély hiányában termőföld 

igénybevételével járó beruházások más hatóságok általi engedélyezésére, illetve beruházások 

megvalósítására. 

 

III. 2. 2. 3. A Földmérési és Földügyi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

 ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák bejelentésével kapcsolatos 

feladatok ellátása,  

 az alaphálózati pontok vonatkozásában a tulajdonosi jogosultságok gyakorlása,  

 a földmérési jelek által elfoglalt területre használati jog gyakorlása, 

 földmérési jelekre vonatkozó használati jog keletkezésekor döntés esetleges kártalanításról, 

alaphálózati pontok jeleinek átadása megőrzésre,  

 a vízszintes és magassági alappont hálózattal kapcsolatos helyszínelési, karbantartási és 

helyreállítási feladatok elvégzése, az alappontok nyilvántartásával kapcsolatos munkarészek 

vezetése, adatszolgáltatás munkarészekből, 

 az állam alapfeladatai körébe tartozó földmérési és térképészeti munkák végzése és 

végeztetése,  

 a járási hivatal hatáskörébe tartozó földmérési, térképészeti és telekalakítási ügyekben 

másodfokú eljárás lefolytatása, 

 közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,  

 a földmérési és térképészeti tevékenység ellenőrzése, földmérési és térképészeti szakfelügyelet 

ellátása, ezen feladatkörén belül: 

 a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság 

ellenőrzése, 

 a földmérési törvényben foglalt bejelentési és nyilvántartási kötelezettség 

teljesítésének ellenőrzése, 

 a jogszabályok, szabványok, szakmai szabályzatok betartásának ellenőrzése, 

 a minőségi követelmények biztosításának, illetve a munkák minőségtanúsításának 

ellenőrzése, 

 a földmérési adatok és az állami földmérési ingatlan-nyilvántartási térképek, valamint 

az ingatlan-nyilvántartási térképek, továbbá az adatbázisból szolgáltatott adatok 

jogszerű felhasználására vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, 

 az ingatlanrendező földmérői minősítéssel kapcsolatos eljárás során a szakmai 

véleményezés, 
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 indokolt esetben az ingatlanrendező földmérői minősítés visszavonásának 

kezdeményezése, 

 szakfelügyeleti tevékenységről készített éves beszámoló jelentés megküldése a FÖMI-

nek. 

 elbírálja a földvédelmi, földhasznosítási, földminősítési tárgyú, valamint a földhasználati 

nyilvántartással összefüggésben benyújtott fellebbezéseket, felügyeleti eljárást folytat le, 

kivizsgálja a panaszokat, szakhatóságként jár el, 

 ellátja a járási földminősítési mintaterek kijelölését, felülvizsgálatát és pótlását, a mintatér 

jegyzékek vezetését és őrzését, valamint arról adatok szolgáltatását,  

 ellenőrzi a település új felmérését követő osztályba sorolási munkák végrehajtását és intézi a 

másodfokon hatáskörébe utalt földminősítési ügyeket,  

 dönt a települések közötti közigazgatási határváltozás esetén a területátcsatolással kapcsolatos 

földminősítési kérdésekben, ha a települések különböző becslőjárásba tartoznak, 

 ellátja a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló feladatokat, 

 ellátja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 

meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzését, továbbá az 

ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények érvényesítését másodfokon, 

 az engedély nélkül elmozdított, vagy elpusztult alappontok esetében intézkedik a kártérítési igény 

érvényesítéséről,  

 a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében felügyeleti munkája során 

helyszíni munkát végez, az észlelt eltérések rendezése céljából az illetékes járási hivatalnál 

eljárást kezdeményez,  

 ellátja a közigazgatási határok központi nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat; 

 megindítja a bírságolási eljárást az állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul felhasználóval, 

valamint a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben; 

 véleményezi a településrendezési tervet és a helyi építési szabályzatot a termőföldvédelem 

érvényesítése érdekében,  

 a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében helyszínelési munkát végez, az 

észlelt eltérések rendezése céljából eljárást kezdeményez az illetékes járási hivatalnál. 

 

III. 2. 2. 4. A Földmérési és Földügyi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

 szakmai szabályzatokban meghatározott nyilvántartások vezetése,  

 illetékességi területre vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtár 

létesítése, működtetése, 

 ellátja a földvédelmi járulék és bírság, valamint a földhasználati bírság befizetésével kapcsolatos 

feladatokat, 

 nyilvántartja, és folyamatosan figyelemmel kíséri a jogerős, és végrehajtható határozatokban 

kirótt földvédelmi járulékok és bírságok, valamint a földhasználati és eljárási bírságok 

befizetését, továbbá az eredeti állapotba való helyreállítási kötelezettség teljesítését előíró 

határozatokban foglaltak végrehajtását, 

 részt vesz a földügyi igazgatással kapcsolatos peres beadványok előkészítésében, és szükség 

esetén a tárgyaláson. 
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III. 2. 2. 5. A Földmérési és Földügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében 

 a jogszabályokban előírt jelentések elkészítése, 

 beszámolókat, jelentéseket és statisztikai kimutatásokat készít, közreműködik a Földhivatali 

Főosztály értekezleteinek lebonyolításában (előkészítés, összehívás, emlékeztető készítése), 

 közreműködik az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátásában, 

támogatja a főosztályvezető munkáját a kormánymegbízotti értekezletekre való felkészülés 

során, 

 technológiai javaslat adása bizonytalan pontosságú analóg térképeken végzett ingatlan-

nyilvántartási célú földmérési munkákhoz,  

 a térképészetért felelős miniszter tárgyév július 10. napjáig, illetve a tárgyévet követő január 10. 

napjáig történő tájékoztatása érdekében az illetékességi területén kiszabott bírság befizetésében 

jelentkező hátralék összegéről és a befizetett bírságok továbbutalásáról a rendelkezésre álló 

adatok alapján félévente adatot szolgáltat a kormányhivatal részére,  

 elvégzi a Nemzeti Kataszteri Program (NKP) keretében végzett új felmérések (DAT) állami 

átvételét, működési területén feltárja a térségben jelentkező újfelmérésre vonatkozó igényeket,  

 szabad kapacitása terhére, díjfizetés ellenében kisegítő, vagy vállalkozási tevékenységként 

mérnöki szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez, amennyiben az a hatósági feladatok 

ellátását nem veszélyezteti. 

 

IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

 

IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok 

 Az ingatlan-nyilvántartási, földhasználati, földügyi, földmérési ügyintézők (a továbbiakban együtt: 

hatósági ügyintézők) a hatósági döntéseket a munkaköri leírások szerinti munkamegosztásuk 

alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseinek 

alkalmazásával készítik elő, kivéve, ha jogszabály eltérő eljárási szabályokat állapít meg. Az 

ügyintézési határidő 21 nap, melynél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig 

törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. A határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az 

ágazati jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni. 

 Az elsőfokú eljárás kérelemre (szóban vagy írásban) vagy hivatalból indul. A másodfokú eljárás 

fellebbezésre indul. Fellebbezést az ügyfél nyújthatja be az elsőfokú határozat ellen, valamint 

azon végzések esetében, amikor a Ket. önálló fellebbezés jogát biztosítja. A kérelem valamint a 

fellebbezés beérkezését követően a hatósági ügyintéző haladéktalanul, valamint az eljárás 

során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkezik-e.  

 A hatósági ügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát 

állapítja meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt.  

 Ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a hatósági ügyintéző - 

amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesíti kötelezettsége fennáll - 

értesíti az ügyfelet/ügyfeleket. 

 A hatósági ügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben 

van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést. 
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 A hatósági ügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén. 

 A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában meghatározott 

feltételek bekövetkezése esetén.  

 A hatósági ügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-ában meghatározott 

feltételek fennállása esetén.    

 A hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot a hatósági ügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja. 

 A hatósági ügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 

kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén.  

 A döntés előkészítése során a hatósági ügyintéző köteles a tényállást tisztázni. Ha a 

rendelkezésére álló adatok nem elegendőek, köteles hivatalból vagy kérelemre bizonyítási 

eljárást lefolytatni. Hatósági eljárásban bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen 

készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. A jegyzőkönyvre és a hivatalos feljegyzésre a Ket. 

39. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. 

 A hatósági ügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak szerint 

vehet igénybe. 

 A Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági ügyintéző előkészíti az eljárási bírság 

kiszabását tartalmazó döntést. 

 Az eljárás során a hatósági ügyintéző biztosítja az ügyfél részére a Ket. 68. §-ában foglaltak 

betartása mellett az ügy irataiba való betekintést, valamint a Ket. 39/A. §-a szerint az adatok 

zártan kezelését. 

 A hatósági ügyintéző a Ket. 46-49 §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit. 

 A hatósági ügyintéző előkészíti az ügy érdemében hozandó határozatot és az eljárás során 

felmerülő egyéb kérdésekben kibocsátandó végzést. A hatóság döntéseinek a Ket. 72. §-ában 

meghatározottakat kell tartalmaznia. 

 A hatósági ügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről. 

 A hatósági ügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés estén 

gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről 

kialakított álláspont előkészítéséről. 

 Az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül kell előkészíteni.  

 A hatósági ügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben. 

 A hatósági ügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

 

IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  

IV. 2. 1. Ingatlan-nyilvántartási Osztály 

a) Földhasználati hatósági ügyben fellebbezés elbírálása 

Földhasználati nyilvántartási ügyben az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása. A jogszabálysértőnek tartott döntés ellen – annak kézhezvételétől számított 15 napon belül 



13 
 

- az ügyfél fellebbezést nyújthat be a döntést hozó az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal 

földhivatali osztályánál. A fellebbezést a Földhivatali Főosztálynak kell címezni. A fellebbezés díj- és 

illetékmentes. Az ügyfelet iratbetekintési jog illeti meg, az iratokról másolatot kérhet, az eljárásban 

nyilatkozatot tehet. A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az érkezés 

napján a szignálást követően iktatásra kerülnek. A szignált ügyintéző az ügyet köteles a beérkezéstől 

számított 30 napon belül elintézni. Az ügymenetre vonatkozó hatályos joganyag: a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, a Ket., a földhasználati nyilvántartás részletes 

szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.  

A földhasználati ügyintéző vizsgálja, hogy a fellebbezést az arra jogosult határidőn belül nyújtotta-e 

be. Amennyiben a fellebbezés elkésett, vizsgálni kell azt is, hogy a jogosult a fellebbezésével 

egyidejűleg terjesztett-e elő igazolási kérelmet. Ezt követően a fellebbezésben felhozott indokok 

vizsgálata következik. Az első fokú döntés anyagi jogi és eljárásjogi szempontú felülvizsgálata - a 

kérelem benyújtásakor hatályos anyagi- és eljárásjogi szabályok, a kérelem, az okirat és a 

földhasználati nyilvántartás adattartalmának összehasonlítása az ingatlan-nyilvántartás 

adattartalmával. A dokumentumok vizsgálata után az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A 

kiadmány tervezet osztályvezetői jóváhagyását követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A 

kiadmányozott döntéseket megfelelő példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet 

postai úton, belső postajárattal vagy átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek 

irattári tételszám feltüntetése és főosztályvezetői, illetve osztályvezetői jóváhagyást követően.  

 

b) II. fokú ingatlan-nyilvántartási eljárás 

Ingatlan-nyilvántartási ügyben az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása. A jogszabálysértőnek tartott döntés ellen – annak kézhezvételétől számított 30 napon belül 

- az ügyfél fellebbezést nyújthat be a döntést hozó az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal 

földhivatali osztályánál. A fellebbezést a Földhivatali Főosztálynak kell címezni. A fellebbezés díja 

10.000,- Ft. Az ügyfelet iratbetekintési jog illeti meg, az iratokról másolatot kérhet. A küldemények 

átvétele és felbontása után azok minden esetben az érkezés napján a szignálást követően iktatásra 

kerülnek. A szignált ügyintéző az ügyet köteles a beérkezéstől számított 30 napon belül elintézni. Az 

ügymenetre vonatkozó hatályos joganyag: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, a 

Ket., a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.  

Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző vizsgálja azt, hogy a fellebbezést az arra jogosult határidőn belül 

nyújtotta-e be, és a fellebbezési díj megfizetésre került. Amennyiben a fellebbezés elkésett, a jogosult 

a fellebbezésével egyidejűleg terjesztett-e elő igazolási kérelmet. Ezt követően a fellebbezésben 

felhozott indokok vizsgálata következik. Az első fokú döntés anyagi jogi és eljárásjogi szempontú 

felülvizsgálata - a kérelem benyújtásakor hatályos anyagi- és eljárásjogi szabályok, a kérelem, az 

okirat és az ingatlan-nyilvántartás adattartalmának vizsgálata. A dokumentumok vizsgálata után az 

ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A kiadmány tervezet osztályvezetői jóváhagyását követően 

kerül sor a döntés kiadmányozására. A kiadmányozott döntéseket megfelelő példányszámban 

postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, belső postajárattal vagy átadókönyvvel. A 

postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám feltüntetése és főosztályvezetői, illetve 

osztályvezetői jóváhagyást követően.  

 

IV. 2. 2. Földmérési és Földügyi Osztály 

a) II. fokú földhasznosítási, földvédelmi, földminősítési eljárás 

A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az érkezés napján a szignálást 

követően iktatásra kerülnek. Az ügyintéző vizsgálja, hogy a fellebbezést az arra jogosult határidőn 
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belül nyújtotta-e be, és a jogszabályban meghatározott fellebbezési díj megfizetésre került. 

Amennyiben a fellebbezés elkésett, a jogosult a fellebbezésével egyidejűleg terjesztett-e elő igazolási 

kérelmet. Ezt követően a fellebbezésben felhozott indokok vizsgálata következik. Az első fokú döntés 

anyagi jogi és eljárásjogi szempontú felülvizsgálata - a kérelem benyújtásakor hatályos anyagi- és 

eljárásjogi szabályok, és a fellebbezési kérelem, az okirat, és a természetbeni állapot vizsgálata. A 

kérelem beérkezését követő 15 napon belül a Földhivatali Főosztály helyszíni szemlét tart és 

amennyiben szükséges hiánypótlási felhívást bocsát ki. A szakhatóságok megkeresését/szakkérdés 

vizsgálatát követően a Földhivatali Főosztály a kérelemben foglaltak, a helyszíni szemlén tapasztaltak, 

valamint a szakvélemények és szakhatósági állásfoglalások figyelembe vételével a kérelem 

beérkezését követő 30 napon belül a földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) 

FVM rendelet, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezései alapján 

meghozza döntését, az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A kiadmány tervezet osztályvezetői 

jóváhagyását követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A kiadmányozott döntéseket megfelelő 

példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, belső postajárattal vagy 

átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám feltüntetése és 

főosztályvezetői illetve osztályvezetői jóváhagyást követően.  

 

b) Településrendezési terv véleményezése 

Az önkormányzat a jegyző útján küldi meg a településrendezési terveket a Földhivatali Főosztály 

részére véleményezés céljából. A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az 

érkezés napján a szignálást követően iktatásra kerülnek. A hatósági eljárás során a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletben, és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározott esetekben az ügyintéző megvizsgálja, hogy a tervben foglaltak megfelelnek-e a 

termőföld mennyiségi és minőségi védelmének szabályait tartalmazó, a termőföld védelméről szóló 

2007. évi CXXIX. törvény előírásainak. Az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A tervek 

beérkezését követően előzetes földvédelmi vélemény esetén 15, egyszerűsített eljárásnál 21, míg 

egyéb esetekben 30 napon belül a főosztály földvédelmi véleményt bocsát ki. A kiadmány tervezet 

osztályvezetői jóváhagyását követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A kiadmányozott 

döntéseket megfelelő példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, 

belső postajárattal vagy átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám 

feltüntetése és főosztályvezetői, illetve osztályvezetői jóváhagyást követően.  

 

c) Földügyi területen szakhatósági állásfoglalás/ földvédelmi szakvélemény kiadása 

A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az érkezés napján a szignálást 

követően iktatásra kerülnek. A szignált ügyintéző az ügyet köteles a beérkezéstől számított 30 napon 

belül elintézni, kivéve ha az ügyben hiánypótlási felhívás kibocsátása volt szükséges. A szakhatósági 

közreműködés illetve a szakkérdés során az ügyintéző megvizsgálja, hogy a megkeresésben foglaltak 

megfelelnek- a termőföld mennyiségi és minőségi védelmének szabályait tartalmazó, a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak. 

Az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A kiadmány tervezet osztályvezetői jóváhagyását 

követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A kiadmányozott döntéseket megfelelő 

példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, belső postajárattal vagy 

átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám feltüntetése és 

főosztályvezetői, illetve osztályvezetői jóváhagyást követően.  
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d) Föld tulajdonjogával kapcsolatos hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatása 

 
A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az érkezés napján a szignálást 

követően iktatásra kerülnek. A szignált ügyintéző elvégzi a szerződés előzetes vizsgálatát. Az 

ügymenetre vonatkozó hatályos joganyag: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, az 

elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti 

szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 

12.) Korm. rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény. Megtagadási okok hiányában iratjegyzék készül és tényállás tisztázása 

érdekében szükség esetén hiánypótlási felhívást bocsát ki a Földhivatali Főosztály. A földforgalmi 

ügyintéző az iratjegyzékkel és az okiratok másolatával megkeresi a Magyar Agrár- 

Élelmiszergazdasági- és Vidékfejlesztési Kamarát, állásfoglalásának beszerzése céljából. A Kamara 

támogató állásfoglalása esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv a támogatott személlyel hagyja 

jóvá az adásvételi szerződést. Nem támogató állásfoglalás esetén a szerződés hatósági jóváhagyását 

meg kell tagadni. Amennyiben a kifüggesztett Kamarai állásfoglalás ellen a Fétv. 103/A. §-ában 

meghatározott kifogás érkezik, azt a képviselő-testület jogszabálysértés esetén megváltoztathatja. Ezt 

követően az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A kiadmány tervezet osztályvezetői 

jóváhagyását követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A kiadmányozott döntéseket megfelelő 

példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, belső postajárattal vagy 

átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám feltüntetése és 

főosztályvezetői illetve osztályvezetői jóváhagyást követően.  

 

e) Földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos másodfokú hatósági feladatok 

ellátása 

Földműves nyilvántartási ügyben az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása. A jogszabálysértőnek tartott döntés ellen –  annak kézhezvételétől számított 15 napon 

belül - az ügyfél fellebbezést nyújthat be a döntést hozó az ingatlan fekvése szerint illetékes járási 

hivatal földhivatali osztályánál. A fellebbezést a Földhivatali Főosztálynak kell címezni. A fellebbezés 

díj- és illetékmentes. Az ügyfelet iratbetekintési jog illeti meg, az iratokról másolatot kérhet, az 

eljárásban nyilatkozatot tehet. A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az 

érkezés napján a szignálást követően iktatásra kerülnek. A szignált ügyintéző az ügyet köteles a 

beérkezéstől számított 30 napon belül elintézni, kivéve ha az ügyben hiánypótlási felhívás kibocsátása 

volt szükséges. A földügyi ügyintéző vizsgálja, hogy a fellebbezést az arra jogosult határidőn belül 

nyújtotta-e be. Amennyiben a fellebbezés elkésett, a jogosult a fellebbezéshez csatolt-e igazolási 

kérelmet. Ezt követően a fellebbezésben felhozott indokok vizsgálata következik. Az ügymenetre 

vonatkozó hatályos joganyag: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, a Ket., a 

földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 

földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági 

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet. 

Az első fokú döntés anyagi jogi és eljárásjogi szempontú felülvizsgálata - a kérelem benyújtásakor 

hatályos anyagi- és eljárásjogi szabályok, a kérelem, az okirat és az ingatlan-nyilvántartás 

adattartalmának vizsgálatát követően az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A kiadmány 

tervezet osztályvezetői jóváhagyását követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A kiadmányozott 

döntéseket megfelelő példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, 

belső postajárattal vagy átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám 

feltüntetése és főosztályvezetői, illetve osztályvezetői jóváhagyást követően.  
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f) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 

szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésével, 

jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos másodfokú feladatok ellátása 

 
A mezőgazdasági igazgatási szerv azt vizsgálja, hogy az ingatlanügyi hatóság által a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és 

tilalmak betartásának ellenőrzésével kapcsolatban mulasztási bírság fizetését elrendelő döntés ellen 

benyújtott fellebbezést az arra jogosult határidőn belül nyújtotta-e be.   

A fellebbezést a Földhivatali Főosztálynak kell címezni. Az ügyfelet iratbetekintési jog illeti meg, az 

iratokról másolatot kérhet, az eljárásban nyilatkozatot tehet. Amennyiben a fellebbezés elkésett, a 

jogosult a fellebbezéshez csatolt-e igazolási kérelmet. Ezt követően a fellebbezésben felhozott 

indokok vizsgálata következik. Az első fokú döntés anyagi jogi és eljárásjogi szempontú felülvizsgálata 

- a kérelem benyújtásakor hatályos anyagi- és eljárásjogi szabályok, a kérelem, az okirat és az 

ingatlan-nyilvántartás adattartalma, a földhasználati nyilvántartás és a természetbeni állapot 

vizsgálatát követően az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A kiadmány tervezet osztályvezetői 

jóváhagyását követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A kiadmányozott döntéseket megfelelő 

példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, belső postajárattal vagy 

átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám feltüntetése és 

főosztályvezetői illetve osztályvezetői jóváhagyást követően. 

 

g) Térképi adatszolgáltatás 

Az adatszolgáltatási kérelem személyes átvétele vagy a küldemény felbontása után a kérelmek 

minden esetben az érkezés napján a szignálást követően iktatásra kerülnek. Az adatszolgáltatási 

kérelem iktatását követően a térképtári állományból a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 

2012. évi XLVI. törvény, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység 

részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, a földmérési és térképészeti állami 

alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 

21.) FVM-HM-PM együttes rendelet alapján előállításra kerül a kérelmezett adat. Ezt követően 

elkészül a számla, melynek kiegyenlítése után a megrendelő megkapja a kért adatot. A kiadmányozott 

döntéseket megfelelő példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, 

belső postajárattal vagy átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám 

feltüntetése és főosztályvezetői, illetve osztályvezetői jóváhagyást követően.  

 

h) Szakfelügyeleti tevékenység 

A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az érkezés napján a szignálást 

követően iktatásra kerülnek, ezt követően az ügyirat továbbításra kerül a szakfelügyelőhöz. Az 

ügymenetre vonatkozó hatályos joganyag a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi 

XLVI. törvény, a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és 

térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, 

felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. 

(III. 11.) VM rendelet, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes 

szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet, a földmérő igazolványról, az ingatlanrendező 

földmérő minősítésről, valamint a földmérési szakfelügyelői feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) VM 

rendelet. Első lépésben a munkavégző bejelentése alapján elkészül a visszaigazolás, majd ennek 

megfelelően az elkészült munkarészek vizsgálatra való leadása történik. A leadott munkarészeket a 

szakfelügyelő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályoknak. Amennyiben szükséges 

hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. Amennyiben indokolt, helyszíni vizsgálatra kerül sor, és 

ezt követően megtörténik a munkarészek elfogadása, az illetékes járási hivatal földhivatali osztályának 

történő továbbítás, majd záradékolás.. A postázás történhet postai úton, belső postajárattal vagy 
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átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám feltüntetése és 

főosztályvezetői illetve osztályvezetői jóváhagyást követően.  

 

i) Földmérési szakterületen fellebbezések elbírálása 

A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az érkezés napján a szignálást 

követően iktatásra kerülnek. A szignált ügyintéző az ügyet köteles a beérkezéstől számított 30 napon 

belül elintézni, kivéve ha az ügyben hiánypótlási felhívás kibocsátása volt szükséges. A fellebbezési 

eljárásban értesítés kerül kiküldésre a helyszíni szemléről. A helyszínen tapasztaltak jegyzőkönyvbe 

foglalása után az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A másodfokú hatóság a járási hivatal 

földhivatali osztályának határozatait helybenhagyja, vagy megváltoztatja, megsemmisíti és új eljárás 

lefolytatására utasítja. Az ügymenetre vonatkozó hatályos joganyag a földmérési és térképészeti 

tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény, a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe 

tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-

tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állam i 

átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 

térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet, valamint a 

számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-

nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-

nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének 

részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet. A kiadmány tervezet osztályvezetői 

jóváhagyását követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A kiadmányozott döntéseket megfelelő 

példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, belső postajárattal vagy 

átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám feltüntetése és 

főosztályvezetői illetve osztályvezetői jóváhagyást követően.  

 

j) Telekalakítási szakterületen fellebbezések elbírálása 

A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az érkezés napján a szignálást 

követően iktatásra kerülnek. A szignált ügyintéző a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási 

szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet, az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési 

és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet, valamint a 

földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, 

továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 

rendelkezéseinek figyelembe vételével az ügyet köteles a beérkezéstől számított 30 napon belül 

elintézni, kivéve ha az ügyben hiánypótlási felhívás kibocsátása volt szükséges. Amennyiben 

szükséges hiánypótlási felhívás kibocsátására kerül sor. A szakhatóságok megkeresését/szakkérdés 

vizsgálatát követően az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A kiadmány tervezet osztályvezetői 

jóváhagyását követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A kiadmányozott döntéseket megfelelő 

példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet postai úton, belső postajárattal vagy 

átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek irattári tételszám feltüntetése és 

főosztályvezetői illetve osztályvezetői jóváhagyást követően. 

 

k) Földmérési jelek tulajdonjogával, kezelésével és védelmével kapcsolatos feladatok 

A küldemények átvétele és felbontása után azok minden esetben az érkezés napján a szignálást 

követően iktatásra kerülnek. A Földhivatali Főosztály a földmérési és térképészeti tevékenységről 

szóló 2012. évi XLVI. törvény, az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. 

(IV. 29.) VM rendelet, a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, 

illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. 

(XII. 31.) Korm. rendelet alapján nyilatkozatot ad ki az alappontot érintő tevékenység végzésének 

hozzájárulásához. Fennálló alappont esetén az ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő közérdekű 
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használati jog bejegyzésének pótlása, megszűnt alappont esetén a használati jog törlése kerül 

elrendelésre. Újonnan létesített földmérési jelek átadása, földmérési jelek megrongálódásával 

kapcsolatos intézkedések megtételét követően az ügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét. A 

kiadmány tervezet osztályvezetői jóváhagyását követően kerül sor a döntés kiadmányozására. A 

kiadmányozott döntéseket megfelelő példányszámban postázni (expediálni) kell. A postázás történhet 

postai úton, belső postajárattal vagy átadókönyvvel. A postázott ügyiratok irattározásra kerülnek 

irattári tételszám feltüntetése és főosztályvezetői illetve osztályvezetői jóváhagyást követően. 

 

l) Értéktárosi feladatok 

A papír alapú hiteles tulajdoni lap másolat kiállításához szükséges biztonsági elemek kezeléséről 

szóló 5/2014. (V. 5.) VM-KIM együttes utasításban foglalt szabályok betartásának ellenőrzése, 

valamint a megrendelések összesítése. 

 

m) Központi költségvetést megillető bevételekkel kapcsolatos feladatok 

Jogerős határozatok iktatása, követelések nyilvántartásba vételét követően a követeléseket a 

Földhivatali Főosztály összeveti a befizetésekkel. A folyamatot a végrehajtás során befolyt összegek 

kintlévőségekkel való összevetése zárja, ennek eredménye alapján az ügyintéző megteszi a 

szükséges intézkedéseket a követelések nyilvántartása, behajtása érdekében. 

 

n) A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok 

A kormányhivatal közzétételi szabályzatában meghatározott közzétételi egységek meglétének, 

aktualizáltságának nyomon követése a kormányhivatal honlapján (kormanyhivatal.hu). A nyomon 

követést az előállítás követi. Az adatközlő elvégzi az ellenőrzést. A honlap-karbantartási űrlap 

továbbításra kerül a kormányhivatal felelős szervezeti egysége részére. Az adatközlőhöz eljuttatott és 

a közzétett adatok egyezőségének ellenőrzését követően kerül sor az adatok honlapon történő 

közzétételére. 

 

V. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 

V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  

Az Ingatlan-nyilvántartási Osztályt a főosztályvezető-helyettes, a Földmérési és Földügyi Osztályt az 

osztályvezető közvetlenül vezeti. 

A Főosztály további munkakörei: 

 ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, 

 mezőgazdász, 

 földügyi ügyintéző, 

 földforgalmi ügyintéző 

 földhasználati nyilvántartási ügyintéző, 

 igazgatási ügyintéző, 

 földmérési szakfelügyelő, 

 földmérési ügyintéző, 

 ügykezelő. 
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V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai  

 A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 

főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és felelős a 

szervezeti egységek feladatainak ellátásáért.  

 A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a Kormányhivatal kiadmányozási és 

helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot. 

 A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, ellenőrzési 

tervét. 

 Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 

 A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért.  

 Elkészíti a Főosztály osztályvezetői tekintetében a munkaköri leírásokat, 

teljesítményértékeléseket. 

 Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára. 

 Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.  

 Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában. 

 Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 

jegyzőket.  

 Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

 Dönt a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben. 

 A jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetők által meghatározottak szerint 

beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 

 Ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban meghatározott feladatokat. 

 Gyakorolja a kormányhivatalhoz címzett, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott 

hatásköröket. 

 Gondoskodik a szervezeti egységében lévő osztályvezetők munkaköri leírásának elkészítéséről, 

minősítését és értékelését, meghatározza a teljesítmény célkitűzéseket és követelményeket, 

engedélyezi részükre a szabadságot. 

 Gyakorolja a szervezeti egysége kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói 

tekintetében a rá átruházott munkáltatói jogokat. 

 Szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését. 

 A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a szervezeti egység munkatervét, 

ellenőrzési tervét. 

 Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 

 Tagja a Hajdú-Bihar Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 

 Szervezeti egységére vonatkozóan kialakítja és működteti a belső kontroll rendszert, mely 

magába foglalja a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést is. 

 Közreműködik a földügyi igazgatás feladatait érintő – különösen az irányító szervtől érkező – 

állásfoglalások, iránymutatások, célkitűzések értelmezése és továbbítása során. 

 Szervezeti egységére vonatkozóan meghatározza az iratkezelési jogosultsággal rendelkező 

személyek körét, gondoskodik a földmérő igazolvány, a TAKARNET igazolvány és az elektronikus 

levelezési postafiókok elkészítéséhez szükséges, a FÖMI felé történő intézkedések megtételéről. 

 A főosztály feladatkörét érintően kapcsolatot tart a FÖMI-vel, a kormányhivatal főosztályvezetőivel, 

járási hivatalvezetőivel, egyéb társhatóságokkal. 
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V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai 

 Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 

 Felelős az osztály feladatainak ellátásáért. 

 Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben. 

 Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. 

 Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról. 

 Ügyintézőre továbbszignálja a főosztályvezető által a szervezeti egység vezetőjére szignált iratot. 

 Irattárba helyezés előtt az elintézett ügyiratot szignálja. 

 Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített és a főosztályvezető által kiadmányozandó 

ügyiratokat. 

 Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, minősítését és értékelését. 

 Meghatározza a teljesítmény célkitűzéseket és követelményeket. 

 Engedélyezi a szabadságot. 

 Ellenjegyzi a munkakör átadás-átvételt. 

 Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a főosztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és 

hatáskörébe utal. 

 

V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai 

 A Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a Kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában. 

 Amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, kezdeményezi a 

feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának megindítását, melynek során 

kiadmányozásra előkészíti az iratot. 

 Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket. 

 Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

 Közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában. 

 Kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint a 

munkacsoport munkájában. 

 Részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken. 

 Közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

 Adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében. 

 Vezeti a panaszügyek nyilvántartását. 

 Felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért.  

 Elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 

 Közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében. 

 Közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint végrehajtja 

a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 

 Közreműködik a döntések közlésében. 

 Részt vesz az iratok előzményezésében, az irattározási, leltározási és selejtezési feladatokban. 

 Gondoskodik feladatainak szakszerű, eredményes, kulturált, törvényes és határidőben történő 

ellátásáról. 

 A nevére szignált ügyekben érdemi előkészítő munkát végez, elkészíti a kiadmány tervezetét, 

szignálja vagy kiadmányozza az általa készített iratokat. 

 Részt vesz a Földhivatali Főosztály munka- és ellenőrzési tervében foglaltak megvalósításában. 
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 Javaslatot tesz - feladatkörét érintően - a feladatok eredményes és hatékony megvalósításának 

módjára, korszerűsítésére. 

 Eljár mindazon ügyekben, amellyel a főosztályvezető, az osztályvezető megbízza. 

 

Az ügyintéző a jogszabályok, a kormányhivatal szabályzatai, rendelkezései és utasításai alapján, az 

osztályvezető szakmai irányításával látja el feladatát.  

 

V.5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai 

 Ellátja a jelenléti ívhez kapcsolódó feladatokat. 

 Ellátja a hatósági tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat. 

 Ellátja a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában meghatározott iratkezelési feladatokat. 

 Ellátja a hatósági tevékenységhez kapcsolódó másolatkészítési és adattovábbítási feladatokat. 

 Kezeli a Földhivatali Főosztályhoz érkezett telefonos és elektronikus megkereséseket. 

 Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységekben. 

 Összeállítja az irodaszer igényeket és gépkocsi igénylést. 

 Eljár mindazon ügyekben, amellyel a főosztályvezető és az osztályvezető megbízza. 

 

Az ügykezelő a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az 

ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával látja el feladatait. 

 

VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

A Földhivatali Főosztály dolgozóinak a munkaideje hétfőtől csütörtökig 8
00

 órától 16
30

 óráig, pénteken 

8
00

 órától 14
00

 óráig tart. 

A Földhivatali Főosztály dolgozóinak munkaidőn belül - a munkavégzés megszakításával, 11
30

 órától 

14
00

 óráig terjedő időintervallumban - napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

A Földhivatali Főosztály dolgozói jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi 

beérkezés és távozás időpontját. A kitöltött jelenléti ív hitelességét a tárgyhó végén a szervezeti 

egység vezetője aláírásával igazolja. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével lehet. 

 

VI. 2. A munkarendre vonatkozó szabályok 

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.  

A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul 

köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 

 

Debrecen, 2015. június 1. 

                   
               



 
 

 

 

 

 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 13. számú melléklete 

 

 

Az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Ügyrendje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 13. számú melléklete 

 

AZ ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY 

ÜGYRENDJE  

(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati 

ügykezelőjére, munkavállalójára terjed ki. 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály 

- székhelye:  4024 Debrecen, Piac u. 54. 

a munkavégzés további helyszíne(i):  4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. A és B épület 

- postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 83. 

- web: www.kormanyhivatal.hu 

- e-mail: hatosag@hbmkh.hu 

I.3. Illetékesség 

A Főosztály Hajdú-Bihar megyére kiterjedő illetékességgel látja el feladatait. 

A Főosztály az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

57/C. §-ában meghatározott feladatkörét országos illetékességgel látja el. 

 

II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, 

annak adatai és vezetői: 

II.1.  Építésügyi Osztály 

- címe: 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11. A és B épület 

- telefonos és egyéb elérhetősége: (36 52) 500-491, (36 52) 238-193 

Fax: (36 52) 500-499, (36 52) 238-106 

e-mail: epitesugy@hbmkh.hu 

- vezetője: főosztályvezető-helyettes 

II.2.  Oktatási és Hatósági Osztály 

- címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

- telefonos és egyéb elérhetősége: (36 52) 504-121, (36 52) 504-194 

             Fax: (36 52) 504-105 

             e-mail: oktatas@hbmkh.hu 

- vezetője: osztályvezető 

mailto:oktatas@hbmkh.hu
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II.3. Törvényességi Felügyeleti Osztály 

- címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

- telefonos és egyéb elérhetősége: (36 52) 504-142 

Fax: (36 52) 504-105  

e-mail: torvenyesseg@hbmkh.hu 

- vezetője: osztályvezető 

 

III. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 

III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 

- kodifikációs feladatok 

- a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabály-módosító javaslatokat 

kezdeményez és az illetékes minisztert tájékoztatja, 

- véleményezi a feladat- és hatáskörbe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket, 

- koordinációs feladatok 

- szakmai segítséget nyújt a jegyzők és a járási hivatalok kérésére a feladatkörbe tartozó 

kérdésekben, 

- az önkormányzat kérésére a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. 

rendelet 5. §-a alapján szakmai segítséget nyújt a területszervezési kezdeményezés 

elkészítéséhez, 

- az együttműködési megállapodással kapcsolatosan lefolytatja a nemzetiségek jogairól 

szóló 2011. évi CLXXIX. (a továbbiakban: Nj. tv.) 83. § (3) bekezdésében foglalt 

egyeztetést, 

- a nemzetiségi önkormányzatok közötti, a feladat és hatáskör átruházására irányuló 

megállapodással kapcsolatosan lefolytatja az Nj. tv. 84. § (6) bekezdésében foglalt 

egyeztetést, és szükség esetén törvényességi felügyeleti jogkörében eljár, 

- szervezi a képviselők képzését, 

- közreműködik a jegyzői értekezlet megtartásában, 

- közreműködik a járási székhely szerinti jegyzők, valamint a járási hivatalok építésügyi 

hatósági feladatokat ellátó szervezetei (osztály) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

feladataival kapcsolatos szakmai továbbképzésében, 

- közhatalmi, hatósági feladatok 

- előkészíti a kormányhivatal és a kormánymegbízott hatáskörébe utalt első- és másodfokú 

hatósági döntéseket és felügyeleti intézkedéseket, így különösen a kisajátítási, 

elhelyezési és bányászati célú szolgalmi jog alapítási, bányászati célú szolgalmi jog 

megállapítási, az anyakönyvi, népesség és hatósági közvetítő - nyilvántartási, közlekedési 

igazgatási, továbbá a kereskedelmi, ipari igazgatási, külföldiek ingatlanszerzésének 

engedélyezési, birtokvédelmi, állattartási és állatvédelmi, adóigazgatási, 

környezetvédelmi, természetvédelmi, levegőtisztasági, hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos ügyekben, vízgazdálkodási ügyekben, útlejegyzés, kártalanítás, lakáscélú 

állami támogatás, valamint fakivágási, temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatos és 

rendezvénytartási engedély kiadásával kapcsolatos ügyekben, 

- előkészíti a főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben az elfogultság 

megállapítására, illetve - elfogultság, valamint egyéb kizárási ok és illetékességi 

összeütközés esetén - az eljáró szerv vagy ügyintéző kijelölése tárgyában a döntéseket, 

az elsőfokú hatóság mulasztása miatt szükséges intézkedéseket, 

mailto:torvenyesseg@hbmkh.hu
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- ellátja a felügyelet gyakorlásából eredő feladatokat az anyakönyvvezetők tevékenysége 

felett, valamint az Informatikai Osztállyal együttműködve az Anyakönyvi Szolgáltató 

Alrendszerhez (a továbbiakban: ASZA) kapcsolódó tevékenység felett, 

- ellátja a felügyelet gyakorlásából eredő feladatokat a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének helyi nyilvántartási tevékenysége felett, ellenőrzi a személyes adatok 

védelmének érvényesülését, szükség esetén helyreállítja a törvényes állapotot. Az 

Informatikai Osztállyal együttműködve érvényesíti az ágazati főhatóság szakmai 

iránymutatásait, ellenőrzi ezek végrehajtását, tájékoztatást nyújt a felügyeleti és 

koordinációs tevékenységről. Az Informatikai Osztállyal együttműködve feldolgozza a 

személyi adat, lakcím-, valamint a címnyilvántartási adatokat, és ellenőrzi a nyilvántartási 

rendszeren belüli továbbítását. Felügyeli és ellenőrzi az okmányirodák működését, 

- az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint ellenőrzi a helyi önkormányzati szervek és a 

járási hivatalok tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) megfelelő alkalmazását, valamint a 

központi államigazgatási szervek területi szervei tevékenységében a Ket. megfelelő 

alkalmazását, 

- felügyeleti jogkört gyakorol a jegyző és a járási hivatal elsőfokú hatósági tevékenysége 

tekintetében, ellenőrzi a jogszabályi előírások betartását, 

- nyilvántartást vezet a hatósági közvetítőkről, 

- szakhatósági eljárást folytat a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi 

építmények építése, átalakítása, bővítése építési engedélyezési ügyeiben, 

- fegyelmi vétség miatti új intézményben történő elhelyezés esetén, ha az a szülő 

kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, másik iskolát, kollégiumot jelöl 

ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § (5) bekezdése alapján. (a 

továbbiakban: Nkt.), 

- ellátja a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Szkt.) 

meghatározott hatósági, pedagógiai-szakmai ellenőrzési tevékenységet, 

- gondoskodik az Nkt.-ban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlásáról. 

- első fokon dönt:  

- az egyházi és magánintézmények nyilvántartásba vételéről és nyilvántartási 
adatainak módosításáról, valamint a működés megkezdéséről, a működési 
engedély módosítására vonatkozó kérelmekről (Nkt. 21. § (2) bek., 23. § (6) bek.), 

- a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására irányuló 
kérelmekről (Szkt. 12. § (2) bek.), 

- a tankötelezettség hatéves kor előtti megkezdéséről (Nkt. 45. § (2) bek.). 
- másodfokon dönt a járási hivatal által elsőfokon hozott, a szakértői bizottság előtti 

megjelenésre, vagy a kijelölt intézménybe történő beiratkozásra kötelező, döntések 

ügyében, 

- elbírálja – a kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság kivételével – az 

érettségi vizsga vizsgabizottságának, és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, 

intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezéseket (Nkt. 38. 

§ (7) bek.; Szkt. 14. § (8) bek.), 

 

- törvényességi ellenőrzés keretében:  

- évenként ellenőrzi az újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében az 
intézmény személyi és tárgyi feltételeinek felmenő rendszerben történő 
megteremtését (Nkt. 23. § (3) bek.), 

- legalább kétévente ellenőrzi az egyházi és más nem állami, nem települési 
önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartói tevékenységét (Nkt. 
34. § (2) bek.); 

- hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek 

megfelelő működését (Nkt. 79. § (2) bek.), 
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- fegyelmi vétség miatti új intézményben történő elhelyezés esetén, ha az a szülő 
kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, másik iskolát, kollégiumot jelöl 
ki (Nkt. 58. § (5) bek.), 

- ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, és az annak 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban 

meghatározott, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeleti, illetve a 

területszervezési eljárással kapcsolatos feladatokat, 

- ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a 

kormányhivatal részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított 

feladatokat, 

- ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb 

jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 

fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat, 

- ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben 

meghatározott feladatokat, 

- ellátja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározott feladatokat, 

- a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását 

kezdeményezi a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a 

kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget nem tevő települési 

önkormányzattal szemben kezdeményezi a költségvetési támogatás visszatartását, illetve 

zárolását, és ellátja az ezzel összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben és 

annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 

- intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal 

kapcsolatos ügyeket, 

- előkészíti a hatáskörébe utalt első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

döntéseket és felügyeleti intézkedéseket, 

- ellátja a feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

feladatokat, dönt a hatáskörébe utalt építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyekben 

különösen: 

     Építésügyi hatósági ügyek:  

- a bontási-, építési-, összevont engedélyezési-, integrált engedélyezési-, 
- használatbavételi-, fennmaradási engedélyezési ügyekben, 
- az építésügyi hatósági engedélyek hatálya meghosszabbításának ügyeiben, 
- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezésének ügyeiben,  
- az építésügyi bírság ügyekben, 
- az építésügyi hatósági kötelezési- és végrehajtási ügyekben, 
- jogutódlás tudomásulvételi, használatbavételi tudomásulvételi, veszélyhelyzet 

esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi ügyekben, 
- másodfokú építésügyi szakhatósági ügyekben, 
- kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések  

megtétele és a bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 
építésügyi hatósági ügyekben, 

- elvégzi a kisajátítási tervek építésügyi hatósági záradékolásával összefüggő 
- feladatokat. 

 
     Építésfelügyeleti hatósági ügyek: 

- az építőipari kivitelezési tevékenység és a bontási tevékenység megkezdésének 
tudomásul-vételével kapcsolatos ügyekben, 

- az építőipari kivitelezési tevékenység építésfelügyeleti hatósági ellenőrzése 
alapján tett intézkedésekkel kapcsolatos ügyekben, 
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- az építésfelügyeleti bírsággal kapcsolatos ügyekben, 
- a meglévő építmények körében előírt jókarbantartási kötelezettséggel kapcsolatos 

kötelezési ügyekben, 
- a szabálytalan építési tevékenységgel kapcsolatos építésrendészeti ügyekben, 
- az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot érintő kizárási ügyekben, 
- dönt hatósági bizonyítvány kiállítása ügyében, 
- az államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásának ellenőrzése körében 

ellenőrzi az illetékességi területéhez tartozó elsőfokú építésügyi-, valamint 
építésfelügyeleti hatóságok hatósági tevékenységének jogszerűségét, a 
jogszabályi előírások betartását, 

- ellátja a területrendezési hatósági (térségi terület-felhasználási engedélyezési) 
eljárással összefüggő hatósági feladatokat, 

- hatásköri érintettség esetén közreműködik első fokon területrendezési 
szakkérdésben az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban; az előzetes 
konzultációban, másodfokon építésügyi szakkérdésben a sajátos építményfajták 
körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi 
hatósági eljárásban, 

- az épített környezet védelméért felelős szervként érintettség esetén közreműködik 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálati eljárásában, 

- véleményezi a területrendezési terveket, településfejlesztési koncepciókat, 
integrált településfejlesztési stratégiákat és településrendezési eszközöket, 
figyelemmel kíséri a területrendezési tervekben foglaltakat, a településrendezési 
tervekben való megvalósulásukat, állásfoglalást készít a településrendezési 
terveknek az országos és a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról, 

- engedélyezi az OTÉK településrendezési követelményeitől való eltérést, 
- közreműködik az összevont telepítési eljárásban, 
- véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális 

fejlesztési programokat és azok területrendezési tervekkel való összhangját, 
- véleményt ad a területrendezési tervekről (országos, megyei, ill. kiemelt térségi), 

továbbá azok országos területrendezési tervvel való összhangjáról, 
- vezeti a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsot, valamint a 

tervtanács nyilvántartását, 
- kapcsolatot tart az ágazati szakmai kamarákkal, szervezetekkel (MÉK, MÉSZ, 

MUT, MMK), 
- felkérésre szakmai segítséget nyújt az önkormányzatok és a településtervezők 

részére a településrendezési eszközök elkészítéséhez; 
- felkérésre szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok 

ellátásához, 
- felkérésre elősegíti az egységes szakmai szempontok – különösen az általános 

érvényű terület- és településrendezési, illetve építési követelmények – 
érvényesítését és szükség szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és 
településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos 
döntéseinek önkormányzati főépítészi előkészítését, 

- elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások 
koncepcionális kialakítását. 

 
Állami Főépítészi ügyek 

- ellátja a területrendezési hatósági (térségi terület-felhasználási engedélyezési) 
eljárással összefüggő hatósági feladatokat, 

- hatásköri érintettség esetén közreműködik első fokon területrendezési 
szakkérdésben az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban; az előzetes 
konzultációban, másodfokon építésügyi szakkérdésben a sajátos építményfajták 
körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi 
hatósági eljárásban, 

- az épített környezet védelméért felelős szervként érintettség esetén közreműködik 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálati eljárásában. 
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- funkcionális feladatok 

- közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti 

feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok 

előtti eljárásokban, 

- előkészíti a főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási 

perekkel összefüggő beadványokat (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, 

nyilatkozatok stb.) együttműködve a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti 

egységgel, 

- közreműködik az IMI-rendszerben - figyelemmel 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 (a 

továbbiakban: BPIR rendelet) rendelkezéseire: 

- gondoskodik a megkeresések intézéséről, 
- gondoskodik az IMI-ben a rá és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok 

naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI alkalmazását a szervezetén belül, 
- együttműködik a jogterületi IMI-koordinátorral és a delegált IMI-koordinátorával az 

IMI-rendszer megfelelő működése érdekében, ennek keretében részükre az IMI 
alkalmazásáról - az általuk igényeltek szerint, a szükséges körben - adatot 
szolgáltat, és jelez az IMI alkalmazásával összefüggésben felmerült bármilyen 
problémát, 

- gondoskodik az IMI rendszer felhasználói jogosultságainak Kormányhivatalon 
belüli kiosztásáról; 

- gondoskodik az önkormányzatok adatainak az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 

Program keretében történő aktualizálásáról, 

- ellátja a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat. 

- egyéb feladatok 

- összeállítja, feldolgozza és elemzi az ügyiratforgalmi és a hatósági statisztikát, értékeli a 

hatósági tevékenység tapasztalatait, elkészíti a kormánymegbízott és a főhatóságok által 

kért, a főosztály tevékenységét érintő beszámolókat, 

- naprakészen vezeti az Országos Építésügyi Nyilvántartás építésügyi és az 

építésfelügyeleti hatósági feladat-ellátással kapcsolatos alkalmazásait, 

- ellátja az önkormányzati főépítészi vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat, 

- felkérésre előzetes véleményt készít az építésügyért felelős miniszter által 

adományozható egyes díjak odaítéléséhez, 

- ellátja az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok köztisztviselői és 
kormánytisztviselői részére jogszabályban előírt építésügyi vizsgáztatással kapcsolatos 
feladatokat, 

- ellátja az egyéb véleményezési feladatokat (természetvédelmi kezelési tervek, építészeti, 
falumegújítási és egyéb pályázati tervek), 

- ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató vagy a főosztályvezető által 

meghatározott egyéb feladatokat. 

III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 

III. 2. 1. Az Építésügyi Osztály feladatai 

III. 2. 1. 1. Az Építésügyi Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

- a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabály-módosító javaslatokat kezdeményez, 
melyről tájékoztatja az illetékes minisztert, 

- véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket, 
 
III. 2. 1. 2. Az Építésügyi Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

- szakmai segítséget nyújt a jegyzők és a járási hivatalok kérésére a feladatkörbe tartozó 
kérdésekben, 

- közreműködik a jegyzői értekezlet megtartásában, 
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- közreműködik a járási székhely szerinti jegyzők, valamint a járási hivatalok építésügyi 
hatósági feladatokat ellátó szervezetei (osztály) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
feladataival kapcsolatos szakmai továbbképzésében. 

 
III. 2. 1. 3. Az Építésügyi Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

- előkészíti a hatáskörébe utalt első és másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

döntéseket és felügyeleti intézkedéseket, 

- ellátja a feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat, 

dönt a hatáskörébe utalt építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyekben különösen: 

     Építésügyi hatósági ügyek:  

- a bontási-, építési-, összevont engedélyezési-, integrált engedélyezési-, 
használatbavételi-, fennmaradási engedélyezési ügyekben, 

- az építésügyi hatósági engedélyek hatálya meghosszabbításának ügyeiben, 
- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezésének ügyeiben,  
- az építésügyi bírság ügyekben, 
- az építésügyi hatósági kötelezési- és végrehajtási ügyekben, 
- jogutódlás tudomásulvételi, használatbavételi tudomásulvételi, veszélyhelyzet esetén 

szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi ügyekben, 
- másodfokú építésügyi szakhatósági ügyekben, 
- kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a 

bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi hatósági ügyekben, 
- elvégzi a kisajátítási tervek építésügyi hatósági záradékolásával összefüggő feladatokat, 
- az elsőfokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyekben. 

 
     Építésfelügyeleti hatósági ügyek: 

- az építőipari kivitelezési tevékenység és a bontási tevékenység megkezdésének 
tudomásul-vételével kapcsolatos ügyekben, 

- az építőipari kivitelezési tevékenység építésfelügyeleti hatósági ellenőrzése alapján tett 

intézkedésekkel kapcsolatos ügyekben, 

- az építésfelügyeleti bírsággal kapcsolatos ügyekben, 

- a meglévő építmények körében előírt jókarbantartási kötelezettséggel kapcsolatos 

kötelezési ügyekben, 

- a szabálytalan építési tevékenységgel kapcsolatos építésrendészeti ügyekben, 

- az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságot érintő kizárási ügyekben; 

- dönt hatósági bizonyítvány kiállítása ügyében, 

- az államigazgatási feladat- és hatáskörök gyakorlásának ellenőrzése körében ellenőrzi az 

illetékességi területéhez tartozó elsőfokú építésügyi-, valamint építésfelügyeleti hatóságok 

hatósági tevékenységének jogszerűségét, a jogszabályi előírások betartását, 

- ellátja a területrendezési hatósági (térségi terület-felhasználási engedélyezési) eljárással 

összefüggő hatósági feladatokat, 

- hatásköri érintettség esetén közreműködik első fokon területrendezési szakkérdésben az 

előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban; az előzetes konzultációban, másodfokon építésügyi szakkérdésben 

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó 

építésügyi hatósági eljárásban, 

- az épített környezet védelméért felelős szervként érintettség esetén közreműködik az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálati eljárásában, 

- véleményezi a területrendezési terveket, településfejlesztési koncepciókat, integrált 

településfejlesztési stratégiákat és településrendezési eszközöket, folyamatosan figyelemmel 

kíséri a területrendezési tervekben foglaltakat a településrendezési tervekben való 

megvalósulásukat, továbbá állásfoglalást készít a településrendezési terveknek az országos 

és a megyei területrendezési tervekkel való összhangjáról, 

- engedélyezi az OTÉK településrendezési követelményeitől való eltérést, 
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- közreműködik az összevont telepítési eljárásban, 

- véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális fejlesztési 

programokat és azok területrendezési tervekkel való összhangját, 

- véleményt ad a területrendezési tervekről (országos, megyei, ill. kiemelt térségi), továbbá 

azok országos területrendezési tervvel való összhangjáról, 

- vezeti a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsot, valamint a tervtanács 

nyilvántartását, 

- kapcsolatot tart az ágazati szakmai kamarákkal, szervezetekkel (MÉK, MÉSZ, MUT, MMK),  

- felkérésre szakmai segítséget nyújt az önkormányzatok és a településtervezők részére a 

településrendezési eszközök elkészítéséhez, 

- felkérésre szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásához, 

- felkérésre elősegíti az egységes szakmai szempontok – különösen az általános érvényű 

terület- és településrendezési, illetve építési követelmények – érvényesítését és szükség 

szerint koordinálja az önkormányzatok terület- és településrendezéssel, valamint az építészeti 

értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek önkormányzati főépítészi előkészítését, 

- elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai elvek és elvárások koncepcionális 

kialakítását. 

     Állami Főépítészi ügyek 

- ellátja a területrendezési hatósági (térségi terület-felhasználási engedélyezési) eljárással 
összefüggő hatósági feladatokat, 

- hatásköri érintettség esetén közreműködik első fokon területrendezési szakkérdésben az 
előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásban; az előzetes konzultációban, másodfokon építésügyi 
szakkérdésben a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú 
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárásban, 

- az épített környezet védelméért felelős szervként érintettség esetén közreműködik az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálati eljárásában. 

III. 2. 1. 4. Az Építésügyi Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

- közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti 

feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok előtti 

eljárásokban, 

- előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási 

perekkel összefüggő beadványokat (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, 

nyilatkozatok stb.) együttműködve a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti 

egységgel. 

III. 2. 1. 5. Az Építésügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében 

- naprakészen vezeti az Országos Építésügyi Nyilvántartás építésügyi és az építésfelügyeleti 

hatósági feladat-ellátással kapcsolatos alkalmazásait, 

- ellátja az önkormányzati főépítészi vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat, 

- felkérésre előzetes véleményt készít az építésügyért felelős miniszter által adományozható 

egyes díjak odaítéléséhez, 

- ellátja az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok köztisztviselői és 
kormánytisztviselői részére jogszabályban előírt építésügyi vizsgáztatással kapcsolatos 
feladatokat, 

- ellátja az egyéb véleményezési feladatokat (természetvédelmi kezelési tervek, építészeti, 
falumegújítási és egyéb pályázati tervek), 

- ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató vagy a főosztályvezető által 

meghatározott egyéb feladatokat. 
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III. 2. 2. Az Oktatási és Hatósági Osztály feladatai 

III. 2. 2. 1. Az Oktatási és Hatósági Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

- a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabály-módosító javaslatokat kezdeményez, 

melyről tájékoztatja az illetékes minisztert,  

- véleményezi a feladat- és hatáskörbe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket.  

III. 2. 2. 2. Az Oktatási és Hatósági Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

A jegyzők és a járási hivatalok kérésére szakmai segítséget nyújt a feladatkörébe tartozó 

kérdésekben. 

III. 2. 2. 3. Az Oktatási és Hatósági Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai tekintetében 

- előkészíti a kormányhivatal és a kormánymegbízott hatáskörébe utalt első- és másodfokú 

hatósági döntéseket és felügyeleti intézkedéseket, így különösen a kisajátítási, elhelyezési és 

bányászati célú szolgalmi jog alapítási, bányászati célú szolgalmi jog megállapítási, az 

anyakönyvi, népesség és hatósági közvetítő - nyilvántartási, közlekedési igazgatási, továbbá 

a kereskedelmi, ipari igazgatási, külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezési, birtokvédelmi, 

állattartási és állatvédelmi, adóigazgatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, 

levegőtisztasági, hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyekben, vízgazdálkodási ügyekben, 

útlejegyzés, kártalanítás, lakáscélú állami támogatás, valamint fakivágási, temetkezési 

szolgáltatásokkal kapcsolatos és rendezvénytartási engedély kiadásával, útdíjfizetési 

kompenzáció megállapításával kapcsolatos ügyekben, 

- előkészíti a főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben az elfogultság megállapítására, 

illetve - elfogultság, valamint egyéb kizárási ok és illetékességi összeütközés esetén - az 

eljáró szerv vagy ügyintéző kijelölése tárgyában a döntéseket, az elsőfokú hatóság 

mulasztása miatt szükséges intézkedéseket, 

- ellátja a felügyelet gyakorlásából eredő feladatokat az anyakönyvvezetők tevékenysége felett, 

valamint az Informatikai Osztállyal együttműködve az Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszerhez 

(a továbbiakban: ASZA) kapcsolódó tevékenység felett, 

- ellátja a felügyelet gyakorlásából eredő feladatokat a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének helyi nyilvántartási tevékenysége felett, ellenőrzi a személyes adatok védelmének 

érvényesülését, szükség esetén a törvényes állapotot helyreállítja. Az Informatikai Osztállyal 

együttműködve érvényesíti az ágazati főhatóság szakmai iránymutatásait, ellenőrzi ezek 

végrehajtását, tájékoztatást nyújt a felügyeleti és koordinációs tevékenységről. Az Informatikai 

Osztállyal együttműködve a személyi adat, lakcím-, valamint a címnyilvántartási adatokat 

feldolgozza, és a nyilvántartási rendszeren belül továbbítja, az okmányirodák működését 

felügyeli és ellenőrzi, 

- az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint a helyi önkormányzati szervek és a járási 

hivatalok tekintetében, valamint a központi államigazgatási szervek területi szervei 

tevékenységében ellenőrzi a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) megfelelő alkalmazását, 

- felügyeleti jogkört gyakorol a jegyző és a járási hivatal elsőfokú hatósági tevékenysége 

tekintetében, ellenőrzi a jogszabályok előírásainak betartását, 

- nyilvántartást vezet a hatósági közvetítőkről, 

- szakhatósági eljárás folytat le a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi 

építmények építése, átalakítása, bővítése építései engedélyezési ügyeiben, 

- eljár települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára 

irányuló kérelmek ügyében, 

- ellátja az Szkt.-ban meghatározott hatósági, pedagógiai-szakmai ellenőrzési tevékenységet, 

- gondoskodik az Nkt.-ban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlásáról, 
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- első fokon dönt:  

- az egyházi és magánintézmények nyilvántartásba vételéről és nyilvántartási adatainak 
módosításáról, valamint a működés megkezdéséről, a működési engedély 
módosítására vonatkozó kérelmekről (Nkt. 21. § (2) bek., 23. § (6) bek.), 

- a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelmekről 
(Szkt. 12. § (2) bek.), 

- a tankötelezettség hatéves kor előtti megkezdéséről (Nkt. 45. § (2) bek.); 
- másodfokon dönt a járási hivatal által elsőfokon hozott, a szakértői bizottság előtti 

megjelenésre, vagy a kijelölt intézménybe történő beiratkozásra kötelező, döntések ügyében, 

- elbírálja – a kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság kivételével – az 

érettségi vizsga vizsgabizottságának, és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, 

intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezéseket (Nkt. 38. § (7) 

bek.; Szkt. 14. § (8) bek.), 

- törvényességi ellenőrzés keretében:  

- évenként ellenőrzi az újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében az 
intézmény személyi és tárgyi feltételeinek felmenő rendszerben történő 
megteremtését (Nkt. 23. § (3) bek.), 

- legalább kétévente ellenőrzi az egyházi és más nem állami, nem települési 
önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény fenntartói tevékenységét (Nkt. 
34. § (2) bek.), 

- hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek 

megfelelő működését (Nkt. 79. § (2) bek.), 

- fegyelmi vétség miatti új intézményben történő elhelyezés esetén, ha az a szülő 

kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, másik iskolát, kollégiumot jelöl ki 

(Nkt. 58. § (5) bek.). 

III. 2. 2. 4. Az Oktatási és Hatósági Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

- közreműködik a kormánymegbízott által meghatározott ügyekben a jogi perképviseleti 

feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve a bíróságok és más hatóságok 

előtti eljárásokban, 

- a főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel 

összefüggő beadványokat előkészíti (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, 

nyilatkozatok stb.) együttműködve a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti 

egységgel, 

- intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal 

kapcsolatos ügyeket, 

- közreműködik az IMI-rendszerben figyelemmel a BPIR rendelet rendelkezéseire: 

- gondoskodik a megkeresések intézéséről, 
- gondoskodik az IMI-ben a rá és a felhasználóira vonatkozóan regisztrált adatok 

naprakészen tartásáról, ellenőrzi az IMI alkalmazását a szervezetén belül, 
- együttműködik a jogterületi IMI-koordinátorral és a delegált IMI-koordinátorával 

az IMI-rendszer megfelelő működése érdekében, ennek keretében részükre az 
IMI alkalmazásáról - az általuk igényeltek szerint, a szükséges körben - adatot 
szolgáltat, és jelez az IMI alkalmazásával összefüggésben felmerült bármilyen 
problémát, 

- gondoskodik az IMI rendszer felhasználói jogosultságainak Kormányhivatalon 
belüli kiosztásáról. 
 

III. 2. 2. 5. Az Oktatási és Hatósági Osztály egyéb feladatai tekintetében 

Összeállítja, feldolgozza és elemzi az ügyiratforgalmi és a hatósági statisztikát, értékeli a 

hatósági tevékenység tapasztalatait, elkészíti a kormánymegbízott és a főhatóságok által 

kért, a főosztály tevékenységét érintő beszámolókat. 
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III. 2. 3. A Törvényességi Felügyeleti Osztály feladatai 

III. 2. 3. 1. A Törvényességi Felügyeleti Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

  Véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket. 

III. 2. 3. 2. A Törvényességi Felügyeleti Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

- az önkormányzat kérésére a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. 

rendelet 5. §-a alapján szakmai segítséget nyújt a területszervezési kezdeményezés 

elkészítéséhez, 

- az együttműködési megállapodással kapcsolatosan lefolytatja az Nj. tv. 83. § (3) 

bekezdésében foglalt egyeztetést, 

- a nemzetiségi önkormányzatok közötti, a feladat és hatáskör átruházására irányuló 

megállapodással kapcsolatosan lefolytatja az Nj. tv. 84. § (6) bekezdésében foglalt 

egyeztetést, és szükség esetén törvényességi felügyeleti jogkörében eljár, 

- szervezi a képviselők képzését, 

- közreműködik a jegyzői értekezlet megtartásában. 

III. 2. 3. 3. A Törvényességi Felügyeleti Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai 

tekintetében 

- ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben, és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeleti, illetve a területszervezési eljárással kapcsolatos 

feladatokat, 

- ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben és egyéb jogszabályokban a kormányhivatal 

részére a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatosan megállapított feladatokat, 

- ellátja a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvényben, valamint egyéb 

jogszabályokban meghatározott, a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi 

fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat, 

- ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben meghatározott 

feladatokat,ellátja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényből adódó, az 

adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározott feladatokat, 

- a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását 

kezdeményezi a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a 

kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül, 

- a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
ellátására vonatkozó kötelezettségének eleget nem tevő települési önkormányzattal szemben 
kezdeményezi a költségvetési támogatás visszatartását, illetve zárolását, és ellátja az ezzel 
összefüggésben a vízgazdálkodásról szóló törvényben és annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 

- intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 
ügyeket. 

 
III. 2. 3. 4. A Törvényességi Felügyeleti Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

- gondoskodik az önkormányzatok adatainak az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 

keretében történő aktualizálásáról, 

- ellátja a Nemzeti Jogszabálytárról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat. 

III. 2. 3. 5. A Törvényességi Felügyeleti Osztály egyéb feladatai tekintetében 

Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató vagy az igazgató, főosztályvezető által 

meghatározott egyéb feladatokat. 

 

  IV. FEJEZET 
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A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok  

Valamennyi osztály ügyintézője feladatát az irányadó, hatályos eljárási és anyagi jogszabályok 

rendelkezései alapján látja el. 

IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  

IV. 2. 1. Építésügyi Osztály 

I. ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI MUNKAFOLYAMATOK 

 

a) Másodfokú építésügyi hatósági eljárás lefolytatása építési engedélyezési eljárással 

kapcsolatos ügyekben, összevont engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyekben, 

összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyekben, integrált engedélyezési eljárással 

kapcsolatos ügyekben, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési 

eljárással kapcsolatos ügyekben, használatbavételi engedélyezési eljárással 

kapcsolatos ügyekben, fennmaradási engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyekben, 

bontási engedélyezési eljárással kapcsolatos ügyekben, az építésügyi hatósági 

engedélyek hatályának meghosszabbítási eljárással kapcsolatos ügyekben. Továbbá a 

másodfokú építésügyi hatósági ügyekben a jogutódlás tudomásulvételével kapcsolatos 

ügyekben, használatbavétel tudomásul vételével kapcsolatos ügyekben, veszélyhelyzet 

esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásul vételével kapcsolatos 

ügyekben, kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések 

megtétele és a bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő építésügyi 

hatósági ügyekben.  

A másodfokú építésfelügyeleti hatósági jogorvoslati eljárást szakhatósági 

közreműködés nélkül kell lefolytatni az építőipari kivitelezési tevékenység és a bontási 

tevékenység megkezdésének tudomásul-vételével kapcsolatos ügyekben, az építőipari 

kivitelezési tevékenység építésfelügyeleti hatósági ellenőrzése alapján tett 

intézkedésekkel kapcsolatos ügyekben, az építésfelügyeleti bírsággal kapcsolatos 

ügyekben, a meglévő építmények körében előírt jókarbantartási kötelezettséggel 

kapcsolatos kötelezési ügyekben, és a szabálytalan építési tevékenységgel kapcsolatos 

építésrendészeti ügyekben 

 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti, továbbá az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és annak végrehajtására kiadott 

kormányrendeletek szerint az építésügyi hatósági ügyintéző átvizsgálja a fellebbezéssel 

támadott döntést és az azt megelőző eljárást, 

- ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az első fokú döntés 

meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása 

szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a döntés megsemmisítése mellett az 

ügyben első fokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra utasíthatja, vagy a 

kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt, 

- amennyiben szükséges, az előzetes értesítést követően helyszíni szemlére kerülhet sor, 

ugyanakkor lehetőség van tárgyalás megtartására, tanú meghallgatásra és más egyéb - 

az elsőfokú eljárás során fel nem merült - bizonyíték bemutatására, 

- a fellebbezési eljárásba a felettes szakhatóságokat be kell vonni kivéve, ha az ügydöntő 

hatóság megállapítja, hogy a kérelmet a szakhatósági állásfoglalástól függetlenül el kell 

utasítani, 
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- amennyiben az ügyfél bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújt be, a hatósági ügyintéző 

előkészíti a szükséges beadványokat (előkészítő iratok, ellenkérelmek, nyilatkozatok, 

fellebbezések, felülvizsgálati kérelmek), részt vesz a bírósági eljárásban, és megbízás 

esetén képviseli a kormányhivatalt a bíróság előtt. 

 

- Felügyeleti eljárás lefolytatása 

A hatósági ügyintéző a Ket. szerinti felügyeleti eljárás keretében vizsgálja az első fokú 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság eljárását és döntését, majd a vizsgálat eredménye 

alapján előkészíti a jogszabálysértő mulasztás felszámolása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére irányuló döntést.  

Amennyiben felügyeleti intézkedés megtételére nincs szükség, a felügyeleti eljárás 

mellőzéséről az ügyfelet határozat (végzés) meghozatala nélkül kell értesíti. 

- Panaszok, közérdekű bejelentések 

 

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a 

továbbiakban: Panasz törvény) alapján az ügyintéző átvizsgálja a beérkezett panaszt 

vagy közérdekű bejelentést, 

- amennyiben nem a kormányhivatal hatáskörébe tartozik a panasz vagy a közérdekű 

bejelentés kivizsgálása, úgy az ügyintéző előkészíti az áttételről rendelkező levelet,  

- amennyiben a panaszos vagy közérdekű bejelentő a kormányhivatalt, mint felettes 

szervet keresi meg, úgy az ügyintéző bekéri az iratokat és azok átvizsgálást követően 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

II. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI MUNKAFOLYAMATOK 

 

- Panaszok, közérdekű bejelentések  

- kivizsgálja és az állami főépítészi tevékenységgel összefüggő panaszokat, közérdekű 

bejelentéseket, 

- amennyiben nem a kormányhivatal hatáskörébe tartozik a panasz vagy a közérdekű 

bejelentés kivizsgálása, úgy az ügyintéző előkészíti az áttételről rendelkező levelet, 

- amennyiben a panaszos vagy közérdekű bejelentő a kormányhivatalt, mint felettes 

szervet keresi meg, úgy az ügyintéző bekéri az iratokat és azok átvizsgálást követően 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

- Településrendezési-fejlesztési véleményezési eljárások  

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek szerint az állami 

főépítész elkészíti  

- a településfejlesztési koncepció előzetes véleményezési, ill. véleményezési szakaszaihoz 

kapcsolódó ügyekben, 

- a településfejlesztési program véleményezési szakaszához kapcsolódó ügyekben, 

- a településrendezési eszközök előzetes véleményezési, véleményezési, ill. végső 

szakmai véleményezési szakaszaihoz kapcsolódó ügyekben 

- az állami főépítészi véleményeket, szakmai véleményeket, utóbbi keretében engedélyezi 

az OTÉK településrendezési követelményeitől megengedőbb szabályozás szerepeltetését 

a helyi építési szabályzatokban. Az eljárás keretében véleményezi a környezeti vizsgálat 

szükségességét. 
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- Területrendezési-fejlesztési véleményezési eljárások  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: 

Tftv.) és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek szerint az állami főépítész elkészíti 

a területrendezési tervi véleményeket, indokolt esetben javaslatot tehet azok módosítására. 

Nyilatkozik a megyei területrendezési tervnek az országos területrendezési tervvel, a 

településrendezési eszközöknek az országos és megyei területrendezési tervekkel való 

összhangjáról. 

- Területi tervtanácsi eljárások 

Az állami főépítész a tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti eljárás 

keretében a tervtanács elnöki feladatai kapcsán vizsgálja hatáskörét, illetékességét, a 

benyújtott dokumentáció hiánytalanságát, ill. a hiánypótlás szükségességét. Meghatározza a 

tervtanács összetételét és összehívja a tervtanácsot. Szükség esetén bírálót kér fel. Irányítja a 

tervtanács munkáját, vezeti a tárgyalást. Ennek során gondoskodik a jegyzőkönyv 

vezetéséről, a tervtanács véleményt megfogalmazza a jegyzőkönyv számára. Hitelesíti a 

tervtanácsi véleményt és gondoskodik annak ÉTDR rendszerbe történő feltöltéséről. Ellátja 

továbbá a tervtanács működésével kapcsolatos iratkezelési, nyilvántartási feladatokat. 

- Területrendezési szakhatósági eljárások 

A Ket. és a területrendezési hatósági eljárásról szóló 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet szerint 

lefolytatja térségi terület felhasználási engedélyezés formájában a területrendezési hatósági 

eljárást. Hatásköri érintettség esetén első fokon területrendezési szakkérdésben 

közreműködik az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban a (71/2015. (III.30.) Korm. rendelet.); az 

előzetes konzultációban (314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet.), II. fokon építésügyi 

szakkérdésben a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú 

építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárásban (40/2002. (III.21.) Korm. rendelet. 1. 

sz. melléklet). 

IV. 2. 2. Oktatási és Hatósági Osztály 

- Kisajátítási eljárás 

- a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.), valamint a 

kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 178/2008. (VII. 3.) Korm. 

rendelet rendelkezései alapján a hatósági ügyintéző átvizsgálja az ügyiratot, 

- értesíti az ügyfeleket, valamint az illetékes járási hivatalt az eljárás megindításáról, a 

tényállás tisztázása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen 

hiánypótlási felhívást, nyilatkozattételre felhívást bocsát ki, ügygondnok kirendelése iránt 

intézkedik, majd ezt követően szakértőt rendel ki és tárgyalást tűz ki, 

- a tárgyalás megtartását követően, amennyiben minden irat és információ rendelkezésre 

áll, előkészíti a döntéstervezetet, 

- a jogerőre emelkedett határozatot megküldi az illetékes járási hivatalnak, a jegyzőnek, 

valamint a kisajátítást kérőnek, 

- a mennyiben az ügyfél bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújt be, úgy a hatósági 

ügyintéző előkészíti az ellenkérelmet és képviseli a kormányhivatalt a bírósági eljárásban. 

- Bányaszolgalmi jog alapítása 

- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.), a bányászatról szóló 

1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, 

valamint a Kstv. rendelkezései alapján a hatósági ügyintéző átvizsgálja az iratot, 
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- értesíti az ügyfeleket az eljárás megindításáról, a tényállás tisztázása érdekében megteszi 

a szükséges intézkedéseket, így különösen hiánypótlási felhívást, nyilatkozattételre 

felhívást bocsát ki, ügygondnok kirendelése iránt intézkedik, majd ezt követően szakértőt 

rendel ki és tárgyalást tűz ki, 

- a tárgyalás megtartását követően, amennyiben minden irat és információ rendelkezésre 

áll, előkészíti a döntéstervezetet, 

a jogerőre emelkedett határozatot megküldi a kérelmezőnek, a többi ügyfelet értesíti a 

határozat jogerőre emelkedéséről. Amennyiben az ügyfél bírósági felülvizsgálat iránti 

kérelmet nyújt be, úgy a hatósági ügyintéző előkészíti az ellenkérelmet és képviseli a 

kormányhivatalt a bírósági eljárásban. 

 

- Bányaszolgalmi jog megállapítása 

- a Bt., a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 

19.) Korm. rendelet, valamint a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései 

alapján a hatósági ügyintéző átvizsgálja az iratot, 

- értesíti az ügyfeleket az eljárás megindításáról, a tényállás tisztázása érdekében megteszi 

a szükséges intézkedéseket, így különösen hiánypótlási felhívást, nyilatkozattételre 

felhívást bocsát ki, ügygondnok kirendelése iránt intézkedik, 

- amennyiben minden irat és információ a rendelkezésére áll, előkészíti a döntéstervezetet, 

a jogerőre emelkedett határozatot megküldi a kérelmezőnek, a többi ügyfelet értesíti a 

határozat jogerőre emelkedéséről,amennyiben az ügyfél bírósági felülvizsgálat iránti 

kérelmet nyújt be, úgy a hatósági ügyintéző előkészíti az ellenkérelmet és képviseli a 

kormányhivatalt a bírósági eljárásban. 

 

- Külföldi állampolgárok ingatlanszerzésének engedélyezése 

- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a külföldiek mező- és 

erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 

tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a 

hatósági ügyintéző átvizsgálja az ügyiratot, 

- értesíti az ügyfeleket az eljárás megindításáról, majd megkeresi a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalt, az Országos Rendőr-főkapitányságot, valamint a Közigazgatási 

és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát annak megállapítása céljából, hogy 

az ingatlanszerzés engedélyezése sért-e közérdeket, 

- az önkormányzati érdek sérelmének vizsgálata céljából az ingatlan fekvése szerinti 

önkormányzat polgármesterét keresi meg, 

- az adatok beérkezését követően az ügyintéző előkészíti a döntéstervezetet, 

- amennyiben az ügyfél bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújt be, úgy a hatósági 

ügyintéző előkészíti az ellenkérelmet és képviseli a kormányhivatalt a bírósági eljárásban. 

 

- Útdíjfizetési kompenzációs eljárás 

- a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos személyek és a mozgásukban 

korlátozott személyek részére nyújtott útdíjfizetési kompenzáció szabályairól és egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2015. (III. 24.) Korm. rendelet rendelkezései 

alapján a hatósági ügyintéző átvizsgálja az ügyiratot, 

- szükség esetén családi pótlékra való jogosultság igazolása céljából megkeresi az 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot, a jogosultság megváltásának igazolása 

céljából pedig a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-t, 

- a beérkezett és a rendelkezésre álló adatok alapján előkészíti a döntéstervezetet, 

- az útdíjfizetési kompenzációt megállapító döntéseket – a tárgyhót követő hónap 10. 

napjáig – összesítve továbbítja a Magyar Államkincstárnak, 
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- amennyiben az ügyfél fellebbezéssel él a döntés ellen, úgy az iratokat a Nemzeti 

Közlekedési Hatósághoz terjeszti fel. 

 

- Filmforgatás engedélyezése 

- a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, valamint a települési önkormányzat 

tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes 

szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az ügyintéző 

átvizsgálja a kérelmet, 

- előkészíti a hatósági szerződés tervezetét, amelyet továbbít a kérelmezőnek, valamint 

jóváhagyás céljából az illetékes önkormányzatnak, 

- az önkormányzat rendelkezésére álló határidő letelte után a hatósági szerződés 

aláírására kerül sor. 

 

- Statisztikai bírságolás 

- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 

végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, valamint Ket. rendelkezései 

alapján az ügyintéző átvizsgálja az ügyiratot, 

- értesíti az ügyfeleket az eljárás megindításáról, valamint a tényállás tisztázása érdekében 

megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen hiánypótlási felhívást, 

nyilatkozattételre felhívást bocsát ki, 

- a tényállás tisztázását követően előkészíti a döntéstervezetet, 

- amennyiben az ügyfél fellebbezéssel él a döntés ellen, úgy az iratokat a 

Miniszterelnökséghez terjeszti fel. 

 

- Kártalanítási eljárás 

- az Étv., valamint a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény rendelkezései alapján az 

ügyintéző átvizsgálja az ügyiratot,  

- értesíti az ügyfeleket az eljárás megindításáról, a tényállás tisztázása érdekében megteszi 

a szükséges intézkedéseket, így különösen hiánypótlási felhívást, nyilatkozattételre 

felhívást bocsát ki, majd ezt követően szakértőt rendel ki és tárgyalást tűz ki, 

- a tárgyalás megtartását követően, amennyiben minden irat és információ rendelkezésre 

áll, előkészíti a döntéstervezetet, 

- amennyiben az ügyfél bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújt be, úgy a hatósági 

ügyintéző előkészíti az ellenkérelmet és képviseli a kormányhivatalt a bírósági eljárásban. 

 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57/C. §-a 

szerinti szakhatósági eljárás 

- az Étv., valamint a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre 

vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi 

követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes 

szabályairól szóló 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az ügyintéző 

átvizsgálja a kérelmet, illetve a megkeresést, 

- amennyiben szükséges, nyilatkozattételre felhívást bocsát ki, 

- amennyiben minden adat és információ rendelkezésre áll, megkeresi az egyes 

kereskedelmi építmények létesítésével összefüggő véleményező Bizottságot 

véleményének beszerzése céljából, 

- a bizottsági vélemény megérkezését követően előkészíti a döntéstervezetet. 

 

- Köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése 

- az Nkt. és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. rendelet figyelembe vételéről az ügyintéző tájékoztatja a köznevelési 

intézményt az ellenőrzés megindításáról, 
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- az ügyintéző az ellenőrzést a bekért dokumentumok és adatok alapján és/vagy helyszíni 

ellenőrzés keretében lefolytatja, melyről jegyzőkönyvet készít, melyre az ellenőrzött 

intézmény észrevételt tehet, 

- a jegyzőkönyv és az észrevétel alapján az ügyintéző előkészíti a szükséges intézkedést:  

- amennyiben a vizsgálat nem tárt fel szabálytalanságot, az eljárást megszünteti. 

- amennyiben az ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel, előkészíti az Nkt. szerinti 
jogkövetkezményeket tartalmazó döntést. 
 

- Köznevelési intézmények törvényességi ellenőrzése 

- az Nkt. és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet figyelembe vételével az 

ügyintéző tájékoztatja a fenntartót az ellenőrzés megindításáról, 

- az ügyintéző az ellenőrzést a bekért dokumentumok és adatok alapján és/vagy helyszíni 

ellenőrzés keretében lefolytatja, melyről jegyzőkönyvet készít, melyre a fenntartó 

észrevételt tehet, 

- a jegyzőkönyv és az észrevétel alapján az ügyintéző előkészíti a szükséges intézkedést:  

- amennyiben a vizsgálat nem tárt fel szabálytalanságot, az eljárást megszünteti, 

- amennyiben az ellenőrzés szabálytalanságot tárt fel, előkészíti az Nkt. szerinti 

jogkövetkezményeket tartalmazó döntést. 

 

- Köznevelési intézmények nyilvántartásba vétele és a nyilvántartás vezetése 

- az Nkt. alapján a költségvetési szerv, állami intézményfenntartó központ, vagy állami 

felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmények kivételével a fenntartó 

nyilvántartásba vétel céljából bejelenti a kormányhivatal részére az új köznevelési 

intézmény létesítését, illetve a már nyilvántartott intézmény adatainak módosítását, 

- az ügyintéző új intézmény bejelentése esetén megvizsgálja, hogy az adott intézmény 

létesítése összhangban van-e a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-

működtetési és köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal. Amennyiben nincs 

összhangban, az intézmény nyilvántartásba vétele iránti kérelmet elutasítja. Összhang 

megléte esetén az új intézmény nyilvántartásba vétele megtörténik, 

- nyilvántartási adatok módosítása esetén az ügyintéző a dokumentumok megvizsgálását 

követően előkészíti a módosítást, 

- az ügyintéző vezeti a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények jegyzékét. 

 

- Köznevelési intézmények működésének engedélyezése 

- az Nkt. és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az ügyintéző 

megvizsgálja a nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat által 

fenntartott köznevelési intézmények működési engedélye iránti kérelmet, 

- amennyiben az intézmény új alapfeladatot kíván ellátni, az ügyintéző szakértőt rendel ki, 

- az eljárás során – amennyiben szükséges – az ügyintéző helyszíni ellenőrzés keretében 

vizsgálja a tárgyi eszközök és az intézményi feltételek meglétét, 

- az eljárás során keletkezett dokumentumok alapján az ügyintéző előkészíti a működési 

engedély kiadását vagy módosítását.  

 

- Hatósági bizonyítvány kiállítása 

Az Nkt. alapján nyilvántartott, illetve működési engedéllyel rendelkező intézmények kérelmére 

a hatósági ügyintéző előkészíti a nyilvántartásba vételt, illetve a működés tényét igazoló 

hatósági bizonyítványt.  

 

 

 

 



19 
 

- Intézménykijelölés 

Az Nkt. szerint a szülő vagy az intézmény kérelme alapján az ügyintéző előkészíti a fegyelmi 

büntetés szerint az intézményből eltiltott vagy kizárt tanuló más intézményben történő 

elhelyezéséről szóló döntést. 

 

- Tankötelezettség hatéves kor előtti megkezdésének engedélyezése 

Az Nkt. alapján a szülő kérelmére, a szakértői bizottság javaslata alapján az ügyintéző 

előkészíti a tankötelezettség hatéves kör előtti megkezdésére vonatkozó döntést. 

 

- Szakmai vizsgaszervezési engedély kiadása 

- a szakmai vizsga megszerezésére vonatkozó engedély kiadásának és vizsgaszervezési 

tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010 (IV. 9.) Korm. rendelet 

szerint az ügyintéző megvizsgálja a kérelmet, 

- az ügyintéző szakértőt rendel ki, akivel helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a tárgyi 

eszközök és az intézményi feltételek meglétét, 

- az eljárás során keletkezett dokumentumok alapján az ügyintéző előkészíti a 

vizsgaszervezési engedély kiadását. 

 

- Másodfokú oktatási ügyek 

- az Nkt.-ban foglaltaknak megfelelően a járási hivatal döntése ellen – melyben kötelezte a 

szülőt arra, hogy gyermekével jelenjen meg a szakértői vizsgálaton, illetve a szakértői 

vizsgálat alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be – 

benyújtott fellebbezés esetén az ügyintéző a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

elbírálásra előkészíti a másodfokú ügyet, 

- az Nkt. és az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendeletben (továbbiakban: vizsgaszabályzat) foglaltaknak megfelelően az ügyintéző 

döntésre előkészíti a független vizsgabizottság, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga 

vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen, 

jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott fellebbezések elbírálását. 

 

- Érettségi szervezéshez kapcsolódó feladatok 

- a vizsgaszabályzatban foglaltak alapján az ügyintéző rögzíti a jelentkezéseket, szükség 

esetén elkészíti a hiánypótlási felszólításokat, 

- a vizsgabeosztások elkészítése után az ügyintéző előkészíti a vizsgázók értesítését a 

vizsga időpontjáról, helyszínéről, illetve előkészíti a jelentkezések elutasítását és törlését,  

- az emelt szintű, és a kormányhivatalok által szervezett középszintű vizsgák esetén az 

ügyintéző előkészíti a vizsgahelyszínek, valamint a Vizsgabizottsági tagok, tantárgyi 

bizottsági elnökök, tantárgyi bizottsági tagok, felügyelő tanárok, javító szaktanárok, 

javításvezetők, jegyzők, rendszergazdák, KH-megbízottak felkérését. Ezt követően rögzíti 

a szükséges adatokat a megbízási szerződések előkészítéséhez, 

- az ügyintéző aktualizálja a járási hivatalok adatait, előkészíti a vizsga lebonyolításához 

szükséges dokumentumokat, 

- az ügyintéző előkészíti az érettségi vizsga során keletkezett iratok tárolását, 

- az ügyintéző előkészíti az érettségiben részt vevők teljesítésigazolásait. 

 

- Szakképzési megállapodások megkötése 

- a szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak 

alapján az ügyintéző – amennyiben szükséges - felhívja a fenntartót a szakképzési 

megállapodás tervezetének javítására, illetve előkészíti az érintett telephely szerint 

illetékes kormányhivatal egyetértésének megkérését, 
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- az ügyintéző előkészíti a szakképzési megállapodás megkötésére vonatkozó döntést, 

majd – amennyiben a kormányhivatal nem tagadja meg a szakképzési megállapodás 

megkötését – a tervezet megküldésre kerül az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

részére, 

- az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által adott egyetértés megadása esetén az 

ügyintéző aláírásra előkészíti a szakképzési megállapodás megkötését, 

- az egyetértés megtagadása esetén az ügyintéző e tényt rögzíti a szakképzési 

megállapodás tervezetén. 

 

- Országos kompetenciamérésben történő részvétel 

- az Nkt. előírásai alapján az ügyintéző figyelemmel kíséri az iskolai adatszolgáltatást, 

szükség esetén minőségbiztosítót jelöl ki, illetve felkészíti az iskolai koordinátorokat, és a 

mérés ideje alatt ellátja az ügyeleti feladatokat, 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai alapján felhívja a 

fenntartó figyelmét, amennyiben az általa fenntartott intézményben intézkedési tervet kell 

készíteni, elfogadja, és ellenőrzi az intézkedési terv végrehajtását. 

 

- OKTV  

- az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV: 26) Korm. rendelet előírásai alapján az 

ügyintéző összesíti az iskolai jelentkezéseket, részt vesz a feladatok intézményekbe 

történő eljuttatásában, előkészíti a versenyhelyszínek kijelölését, 

- az ügyintéző előkészíti az iskolák és az érintett tanulók értesítését, 

- a II. fordulós versenyek ideje alatt az ügyintéző ellátja az ügyeleti feladatokat. 

 

- Középfokú felvételi eljárás 

- az Nkt. és a 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet előírásai alapján az ügyintéző kiosztja a 

határon túli magyar jelentkezőknek a fiktív oktatási azonosítókat, közreműködik a 

feladatlapok iskolák számára történő kiosztásában, 

- a felvételi ideje alatt az ügyintéző ellátja az ügyeleti feladatokat.  

 

- Szakmai vizsgák tételeinek szétosztása 

A 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet előírásai alapján az ügyintéző közreműködik a tételek 

iskolánkénti kiosztásában. 

- A szomszédos államokban élő magyarok „Magyar igazolványának” kiadásával 

kapcsolatos ügyek 

- az ügyfél kérelmére kiállított „Magyar igazolványt” a hatóság ügyintézője az ügyfél vagy 

meghatalmazottja részére az adatok ellenőrzését követően átadja, 

- A „Magyar igazolvány” pótfüzet iránti kérelem esetén az ügyintéző ellenőrzi a MIG 

nyilvántartásban szereplő adatokat, majd kiadja a pótfüzetet, illetve jogosulatlan kérelem 

esetén a kiadást megtagadja. 

 

- Tanulmányok alatti független vizsga szervezése 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint az ügyintéző közreműködik a 

független vizsga megszervezésében, melynek keretében gondoskodik a vizsgabizottság 

tagjainak felkéréséről és a vizsgakérdések előállításáról.  

- Másodfokú fokú hatósági eljárás lefolytatása 

- az irányadó anyagi és eljárási jogszabályok alapján az ügyintéző átvizsgálja a 

felterjesztett elsőfokú iratanyagot,  

- amennyiben szükséges, a tényállás tisztázása céljából bizonyítási eljárást folytat le,  
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- amennyiben minden irat és információ rendelkezésre áll, előkészíti a döntéstervezetet,  

- amennyiben az ügyfél bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújt be, úgy a hatósági 

ügyintéző előkészíti az ellenkérelmet és képviseli a kormányhivatalt a bírósági eljárásban. 

 

-  Felügyeleti eljárás lefolytatása 

Jogszabálysértés gyanúja esetén az ügyintéző bekéri az I. fokú iratanyagot és megvizsgálja. 

Az iratok áttanulmányozását követően megállapítja, hogy történt-e jogszabálysértés. 

Amennyiben megállapítható a jogszabálysértés, úgy eldönti, hogy milyen felügyeleti 

intézkedés megtételére van szükség, és ennek alapján előkészíti a döntéstervezetet. 

 

-  Anyakönyvi eljárás 

- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet rendelkezései 

alapján az ügyintéző átvizsgálja a felterjesztett iratanyagot,  

- amennyiben szükséges, a tényállás tisztázása céljából bizonyítási eljárást folytat le,  

- amennyiben minden adat és irat rendelkezésre áll, az ügyintéző előkészíti a 

döntéstervezetet, illetve bejegyzést teljesít az elektronikus anyakönyvi rendszerbe. 

 

-  Panaszkezelés 

- a Panasz törvény alapján az ügyintéző átvizsgálja a beérkezett panaszt vagy közérdekű 

bejelentést, 

- amennyiben nem a kormányhivatal hatáskörébe tartozik a panasz vagy a közérdekű 

bejelentés kivizsgálása, úgy az ügyintéző előkészíti az áttételről rendelkező levelet, 

- amennyiben a panaszos vagy közérdekű bejelentő a kormányhivatalt, mint felettes 

szervet keresi meg, úgy az ügyintéző bekéri az iratokat és azok átvizsgálást követően 

megteszi a szükséges intézkedéseket.  

 

-  IMI rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátása 

- a hatósági ügyintéző az IMI rendszer működésével kapcsolatos feladatait 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. 

rendeletben meghatározottak szerint látja el. 

IV. 2. 3. Törvényességi Felügyeleti Osztály 

- Helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások, nemzetiségi önkormányzatok 

törvényességi felügyelete  

- a törvényességi felügyeleti eljárás hivatali hatáskörben tudomásra jutott adatok alapján 

vagy bejelentésre indul, 

- az NJT rendszerébe feltöltött jegyzőkönyv fogadásakor előzetes alaki ellenőrzésen esik 

át, a hiánytalan jegyzőkönyv érkeztetése, szignálása és iktatása után a vizsgálati 

szakaszban történik a jegyzőkönyv alapján a helyi önkormányzat és szervének 

működésének, döntéshozatali eljárásának, döntéseinek jogszerűségi vizsgálata, amely 

során az osztály szükség esetén információt kérhet az érintettől, 

- a vizsgálati szakaszban jogszabálysértés észlelése hiányában a vizsgálati szakasz külön 

döntés meghozatala nélkül lezárul, a jegyzőkönyv az átmeneti irattárba leadásra kerül, 

- jogszabálysértés észlelése esetén az intézkedési szakaszban a Mötv.-ben meghatározott 

törvényességi felügyeleti intézkedés megtételére kerül sor, 

- a törvényességi felügyeleti eljárás során az osztály nyomon követi, ellenőrzi a 

jogszabálysértés megszűnését, amelyet követően az eljárást lezárja, erről az érintetteket 

értesíti. 
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- Területszervezési eljárás 

- a kormányhivatal eljárása az önkormányzat kezdeményezésével indul, amely során az 

osztály először formai, majd jogszerűségi vizsgálatot végez, továbbá azt véleményezi,  

- a kezdeményezést és a véleményt felterjeszti a miniszternek. 

 

- Területfejlesztési társulások és térségi fejlesztési tanácsok feletti törvényességi 

felügyelete 

- a törvényességi felügyeleti eljárás hivatali hatáskörben tudomásra jutott adatok alapján 

vagy bejelentésre indul, 

- az NJT rendszerébe feltöltött jegyzőkönyv fogadásakor előzetes alaki ellenőrzésen esik 

át, a hiánytalan jegyzőkönyv érkeztetése, szignálása és iktatása után a vizsgálati 

szakaszban történik a jegyzőkönyv alapján a helyi önkormányzat és szervének 

működésének, döntéshozatali eljárásának, döntéseinek jogszerűségi vizsgálata, amely 

során az osztály szükség esetén információt kérhet az érintettől, 

- a vizsgálati szakaszban jogszabálysértés észlelése hiányában a vizsgálati szakasz külön 

döntés meghozatala nélkül lezárul, a jegyzőkönyv az átmeneti irattárba leadásra kerül, 

- jogszabálysértés észlelése esetén az intézkedési szakaszban a Magyarország helyi 

önkormányzatairól
 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a Tftv.-ben meghatározott 

törvényességi felügyelet intézkedés megtételére kerül sor, 

- a törvényességi felügyeleti eljárás során az osztály nyomon követi, ellenőrzi a 

jogszabálysértés megszűnését, amelyet követően az eljárást lezárja, erről az érintetteket 

értesíti. 

 

- Helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatok 

- az adósságrendezési eljárás megindításáról a polgármester, illetve az eljárás során 

történtekről, a kijelölt pénzügyi gondnok tájékoztatja a kormányhivatalt, 

- az osztály törvényességi felhívással él, amennyiben az önkormányzat képviselő-testülete, 

polgármestere nem tesz eleget a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 

szóló 1996. évi XXV. törvényben szabályozott törvényi kötelezettségének, 

- az osztály kezdeményezheti a képviselő-testület feloszlatását, amennyiben felhívása 

ellenére a törvényben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében nem ül össze. 

 

- Az önkormányzat adósság keletkeztető ügyleteinek jogszabályon alapuló vizsgálata 

- az önkormányzat adósság keletkeztető ügyletre vonatkozó adatszolgáltatását az 

Államkincstár saját véleményével együtt megküldi a kormányhivatal részére, az osztály 

saját véleményével együtt azt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek 

és az államháztartásért felelős miniszternek, 

- az önkormányzat az előzetes tájékoztatása alapján kérelmet nyújt be az Államkincstárhoz 

az adósságot keletkeztető ügyletének kormányzati engedélyezésére, 

- a kérelem - véleményezését követően - a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és 

az államháztartásért felelős miniszternek kerül továbbításra. 

 

- Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásának kezdeményezése 

A törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása során törvénybe ütköző magatartás vagy 

mulasztás észlelése esetén az osztály kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság 

hivatalból való eljárását. 

 

- Nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelezettségének 

eleget nem tevő települési önkormányzattal szembeni eljárás 

- az eljárás hivatali hatáskörben tudomásra jutott adatok alapján vagy bejelentésre indul, 

szükség esetén sor kerülhet információ kérésre, 
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- megalapozottság esetén az osztály kezdeményezi a támogatás visszatartását, zárolását 

az államkincstárnál, egyidejűleg törvényességi felhívást küld a feladat ellátási 

kötelezettség elmulasztása miatt. 

 

- Panaszok, közérdekű bejelentések vizsgálata  

- az osztály a hatáskörébe tartozó beadvány ügyében a Panasz törvény előírásának 

megfelelően jár el, 

- a beadvány alapján feltárt jogszabálysértés esetén az osztály megteszi a szükséges 

törvényességi felügyeleti intézkedést, 

- a kormányhivatal álláspontjáról, a megtett intézkedésről tájékoztatja a beadvány küldőjét. 

 

- Részvétel az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban 

Az osztály az önkormányzatoktól kért adatszolgáltatást ellenőrzi, rendszerezi, a törvényességi 

felügyeleti adatokkal kiegészített megyei jelentést készít. 

 

- Nemzeti Jogszabálytárral kapcsolatos feladatok 

- az osztály az Njt. rendszerén érkező jegyzőkönyveket fogadja, amelyek alaki ellenőrzést 

követően kerülnek beiktatásra, 

- az osztály ellenőrzi az önkormányzati rendeletek közzétételének szabályszerűségét.  

 

V. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

 

V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  

Az Építésügyi Osztályt a főosztályvezető-helyettes, az Oktatási és Hatósági Osztályt, a Törvényességi 

Felügyeleti Osztályt az osztályvezető közvetlenül vezeti. 

A Főosztály további munkakörei: 

-  állami főépítész, 

-  építésfelügyeleti referens, 

-  építésfelügyelő, 

-  építésügyi hatósági ügyintéző, 

-  építésügyi referens, 

-  főépítészi ügyintéző, 

-  titkársági ügyintéző, 

-  ügykezelő, 

-  érettségi referens, 

-  hatósági referens, 

-  közoktatási referens, 

-  hatósági ügyintéző, 

-  törvényességi asszisztens, 

-  törvényességi felügyeleti ügyintéző. 

V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai 

- a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - a vezetőjétől kapott 

utasítás és iránymutatás alapján - vezeti és ellenőrzi a szervezeti egység munkáját, és felelős 

a szervezeti egység feladatainak ellátásáért, 

- dönt a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben, 
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- a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetők által meghatározottak szerint 

beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl, 

- ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban meghatározott feladatokat, 

- gyakorolja a kormányhivatalhoz címzett, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott 

hatásköröket, 

- gondoskodik a szervezeti egységében lévő osztályvezetők munkaköri leírásának 

elkészítéséről, 

- gyakorolja a szervezeti egysége kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói 

tekintetében a rá átruházott munkáltatói jogokat, 

- szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését, 

- a jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a szervezeti egység munkatervét, 

ellenőrzési tervét, 

- szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását, 

- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét, 

- tagja a Hajdú-Bihar Megyei Államigazgatási Kollégiumnak, 

- szervezeti egységére vonatkozóan kialakítja és működteti a belső kontroll rendszert, mely 

magába foglalja a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést is, 

- az Oktatási és Hatósági Osztály hatósági ügyintéző, koordinátor munkakörű 

kormánytisztviselőjét távolléte esetén helyettesíti a kiadmányozással összefüggő feladatok 

vonatkozásában, 

- ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, a főigazgató vagy az 

igazgató állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 

V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai  

- a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően - a vezetőjüktől kapott 

utasítás és iránymutatás alapján - vezeti és ellenőrzi az osztály munkáját, és felelős a 

szervezeti egység feladatainak ellátásáért, 

- dönt a szervezeti egység feladatkörébe utalt ügyekben, 

- a jogszabályokban, normatív utasításokban és a felettes vezetői által meghatározottak szerint 

beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl, 

- ellátja a kormányhivatalra vonatkozó normatív utasításban - különösen a szervezeti és 

működési szabályzatban -, valamint a munkaköri leírásában meghatározott feladatokat, 

- gyakorolja a kormányhivatalhoz címzett, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó átruházott 

hatásköröket, 

- gondoskodik a szervezeti egység kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és 

munkavállalói munkaköri leírásának elkészítéséről, 

- szervezi és ellenőrzi a szervezeti egység feladatainak végrehajtását, biztosítja az ügyintézés 

szakszerűségét, az ügyintézési határidők betartását, a szakmai követelmények 

érvényesülését, 

- kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét, 

- gyakorolja az osztály kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében a rá átruházott 

munkáltatói jogokat, 

- gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról, 

- gondoskodik a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről, 

- ellenőrzi és szignálja az osztály által készített és a kormánymegbízott, a főigazgató, igazgató 

valamint a főosztályvezető által kiadmányozandó ügyiratokat, 

ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a kormánymegbízott, a főigazgató, igazgató 

valamint a főosztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
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V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai  

- gondoskodik feladatainak szakszerű, eredményes, kulturált, törvényes és határidőben történő 

ellátásáról, 

- a nevére szignált ügyekben érdemi előkészítő munkát végez, elkészíti a kiadmány tervezetét, 

- részt vesz a Főosztály/Osztály munka- és ellenőrzési tervében foglaltak megvalósításában, 

- javaslatot tesz - feladatkörét érintően - az osztályi feladatok eredményes és hatékony 

megvalósításának módjára, korszerűsítésére, 

- részt vesz a beszámolók, jelentések elkészítésében, ellenőrzések lefolytatásában, 

- eljár mindazon ügyekben, amellyel a főosztályvezető/osztályvezető megbízza. 

V. 4. 1. Törvényességi Felügyeleti Osztály ügyintézőjének feladatai 
 

Elvégzi a felterjesztett jegyzőkönyvek szakszerű ellenőrzését, jogszabálysértés esetén 

előkészíti a szükséges intézkedést, a jelzett törvénysértések reparációját nyomon követi. 

V.5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai 

- ellátja az Osztály jelenléti ív vezetéséhez kapcsolódó feladatait, 

- ellátja az Osztály tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, 

- ellátja a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában meghatározott iratkezelési feladatokat, 

- ellátja az Osztály munkájával kapcsolatos elektronikus, fénymásolási, faxolási feladatokat, 

- kezeli az Osztályra érkezett e-maileket, telefonhívásokat, 

- részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységekben, 

- összeállítja és leadja az irodaszer igényeket és gépkocsi igénylést, 

- vezeti az Osztály munkatársainak szabadság nyilvántartását és havi jelentést készít a 

szabadságolási ütemterv teljesüléséről, 

- előkészíti az Osztály havi ügyintézési statisztikai jelentését, 

- eljár mindazon ügyekben, amellyel a főosztályvezető és az osztályvezető megbízza, 

- feladatait a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az 

ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával látja el. 

V.5.1. A Törvényességi Felügyeleti Osztály ügykezelőjének feladatai 

- ellátja a Nemzeti Jogszabálytár működtetésével kapcsolatos ügyintézői feladatokat, részt vesz 

az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében történő 

aktualizálásában, 

- felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, 

- közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében. 

V.6. A Főosztály munkavállalójának feladatai  

V.7. Ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések  

Az ellenőrzéseket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a Ket., az egyes ágazati jogszabályok, 

valamint az éves ellenőrzési terv alapján kell elvégezni. 

 

VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

A Főosztály munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig
 
8.00 órától 16.30 óráig, pénteken 

8.00 órától 14.00 óráig tart. 
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VI. 2. Munkarend 

A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi 

érkezés és távozás időpontját. 

A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11.30 órától – 14.00 óráig terjedő 

időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével 

lehet. 

 

Debrecen, 2015. június 1. 

 

                    

 



 
 
 
 
 
 
 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 14. számú melléklete 

 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Ügyrendje 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 14. számú melléklete 

 

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY ÜGYRENDJE  

(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, 

munkavállalójára terjed ki. 

 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

b) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

 a munkavégzés további helyszíne(i):  4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

 4130 Derecske, Köztársaság út 126. 

 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. 

 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. 

 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. 

 4025 Debrecen, Széchenyi utca 46. 

 4025 Debrecen, Erzsébet u. 25. 

 4026 Debrecen, Hunyadi u. 11. 

 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12.-14. 

 4026 Debrecen, Hunyadi u. 13. 

 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46. 

 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. 

 4030 Debrecen, Diószegi út 30. 

 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. 

 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. 

 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6. 

c) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 83. 

web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar 

e-mail: penzugy@hbmkh.hu 

 

I.3. Illetékesség 

 

A Főosztály Hajdú-Bihar megyére, valamint minden szervezeti egységére kiterjedő illetékességgel 

látja el feladatait. 

 

II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, annak 

adatai és vezetői: 

 

II.1.  Pénzügyi és Számviteli Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: (36 52) 504-114, penzugy@hbmkh.hu 

c) vezetője: osztályvezető 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
mailto:penzugy@hbmkh.hu
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II.2.  Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54., 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: (36 52) 504-114, penzugy@hbmkh.hu 

c) vezetője: osztályvezető 

 

II.3. Informatikai Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: (36 52) 504-114, informatika@hbmkh.hu 

c) vezetője: osztályvezető 

 

II.4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége: (36 52) 504-114, penzugy@hbmkh.hu 

c) vezetője: osztályvezető 

 

 

III. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

 

III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 

a) kodifikációs feladatok 

- belső szabályzatok készítése, véleményezése,  

- eljárásrendek készítése 

b) koordinációs feladatok 

- szakmai munka koordinálása,  

- partnerek, társszervek, járási hivatalok tevékenységének koordinálása, 

- monitoring, 

- értékelés,  

- eljárások, tevékenységek összehangolása  

c) funkcionális feladatok 

- költségvetési gazdálkodási, pénzügyi és számviteli, üzemeltetési, eszköz- és 

vagyongazdálkodási, beszerzési, saját szervi működést szolgáló informatikai üzemeltetési és 

rendszerfenntartási feladatok ellátása 

d) egyéb feladatok 

- irat- és adatkezelési feladatok 

e) a Főosztály feladatellátásával kapcsolatos jogszabályok: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 

- az adott évi költségvetési törvény, 

- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.), 

- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.), 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 

- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 

CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.), 

- az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, 

- a fővárosi, megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

kormányhivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), 

mailto:penzugy@hbmkh.hu
mailto:informatika@hbmkh.hu
mailto:penzugy@hbmkh.hu
http://www.kozbeszerzesikalauz.hu/images/dokumentumok/egybeszerkesztett_j_kbt_2012.01.03.pdf
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- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ávr.), 

- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 

Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, 

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény, 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény, 

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, 

- a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény, 

- az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, 

- a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, 

valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 

- az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, 

- a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet, 

- a központi államigazgatás szervezeteinek internet-tevékenységéről, valamint az általuk 

működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeiről (Verzió: 2.0) szóló 19. számú KIETB 

ajánlása, 

- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvény, 

- a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő 

feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról 

szóló 301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet, 

- Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a 

kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos 

szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet, 

- az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati 

eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények 

eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről szóló 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet, 

- a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 

2012. évi CLXVI. törvény, 

- a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 

2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet, 

- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben 

meghatározott vezetői és az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős 

személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról szóló 26/2013. (X. 21.) KIM 

rendelet, 

- az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek 

hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének 

rendjéről szóló 73/2013. (XII. 4.) NFM rendelet, 

- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs 

eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe 

sorolási követelményeiről szóló 77/2013. (XII. 19.) NFM rendelet, 

- a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának 

biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, 

- a zárt célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletével és 

ellenőrzésével kapcsolatos ágazati szabályokról szóló 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet, 
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- valamennyi Miniszterelnökségi utasítás, rendelet, kormányhivatali belső szabályzat és 

intézkedés, amely a kormányhivatal gazdálkodására kötelező előírásokat tartalmaz. 

 

III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 

 

III. 2. 1. A Pénzügyi és Számviteli Osztály feladatai 

 

III. 2. 1. 1. A Pénzügyi és Számviteli Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

Elkészíti a következő szabályzatokat: 

- Szabályzat a számviteli politikáról, 

- Szabályzat a számlarendről, 

- Szabályzat a pénz és értékkezelésről, 

- Értékelési szabályzat, 

- Szabályzat a követeléskezelésről, 

- Önköltség számítási szabályzat, 

- Szabályzat a leltározási és leltárkészítési feladatokról, 

- Gazdálkodási Keretszabályzat, 

- Szabályzat a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás 

rendjéről 

 

III. 2. 1. 2. A Pénzügyi és Számviteli Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) ellátja a kincstári számlák megnyitásával, módosításával kapcsolatos feladatokat, 

b) kezeli a kormányhivatal kincstári számláit, bonyolítja a készpénzforgalmi tevékenységet, 

c) a kormányhivatal szervezeti egységeinek munkatársai közreműködésével a szervezeti 

egységeinél működtetett pénzkezelő helyeken végzi a bevételek beszedését, 

d) a pénzügyi tevékenység folyamatait érintően kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral (a 

továbbiakban: MÁK) és az egyéb illetékes szervekkel, 

e) elkészíti az előzetes költségvetési javaslatot, 

f) elkészíti az elemi költségvetést, 

g) elkészíti az éves és évközi beszámoló jelentéseket, 

h) elvégzi a főkönyvi és analitikus nyilvántartási feladatokat, 

i) ellátja az előirányzat adatszolgáltatási, nyilvántartási feladatokat, 

j) kezeli a házipénztárat, 

k) ellátja a fizetési kötelezettségek teljesítésével, illetve a kormányhivatalt megillető bevételek 

beszedésével kapcsolatos feladatokat, 

l) ellátja az Európai Uniós programok pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, 

m) működteti a számviteli információs rendszert, 

n) vezeti a tárgyieszköz-nyilvántartást. 

 

III. 2. 1. 3. A Pénzügyi és Számviteli Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) teljesíti az Informatikai Osztály közreműködésével a Főosztály feladatkörébe tartozó közérdekű 

államháztartási adatok közzétételi kötelezettségét, 

b) koordinálja a jelenléti ívek, szabadságok kiadásával kapcsolatos adminisztrációt, 

c) elvégzi az ügyiratok iktatásával és irattározásával járó feladatokat. 

 

III. 2. 2. Az Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály feladatai 

 

III. 2. 2. 1. A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

Közreműködik a Beszerzési szabályzat, a Selejtezésről, a feleslegessé vált vagyontárgyak 

használatból történő kivonásáról és hasznosításáról szóló szabályzat, a Gépjármű üzemeltetésről 

szóló szabályzat, valamint a Hivatali telekommunikációs eszközök használati rendjéről szóló 

szabályzat elkészítésében. 
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III. 2. 2. 2. A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály koordinációs feladatai 

tekintetében 

a) az épületek üzemeltetési feladatainak ellátása kapcsán biztosítja és szervezi a takarító, a 

karbantartási feladatokat és a portaszolgálatot ellátó külső vállalkozók tevékenységét, 

kapcsolatot tart a szerződött szolgáltatókkal, 

b) a gépjárművek üzemeltetési feladatainak ellátása kapcsán kapcsolatot tart a szervezeti 

egységekkel,  

c) az ingatlan vagyon gazdaságos használata, hasznosítása megvalósítása érdekében kapcsolatot 

tart a szervezeti egységekkel. 

 

III. 2. 2. 3. A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) részt vesz az ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos vagyonkezelési szerződések 

módosításában, elkészíti, módosítja, megszünteti az ingatlanok hasznosításával kapcsolatos 

megállapodásokat, ellátja az azokkal kapcsolatos döntés előkészítési folyamatokat,  

b) gondoskodik a kormányhivatal ingó- és ingatlanvagyonának kezelésével, használatával, 

fenntartásával összefüggő feladatokról, 

c) javaslatot tesz a vagyonhasznosításra, adatot szolgáltat a hasznosítási szerződések 

tervezetéhez, kezeli a vagyonhasznosítással összefüggő nyilvántartásokat, felügyeli az ezzel 

kapcsolatos szerződéses kötelezettségek betartását, előkészíti a feleslegessé vált vagyontárgyak 

használatból történő kivonását, javaslatot tesz selejtezésükre, illetve hasznosításukra, részt vesz 

a selejtezési bizottságban, 

d) ellátja a kormányhivatal beruházási tevékenységével kapcsolatos szakmai feladatokat, tervezi 

(ütemezi) a beruházásokat és felújításokat, elkészíti a kormányhivatal éves beruházási és 

felújítási tervét, 

e) előkészíti, illetve lebonyolítja a kormányhivatal szükségszerű beruházási és felújítási munkálatait, 

vezeti az ingatlanok nyilvántartását, 

f) közreműködik az Európai Uniós programok szakmai lebonyolításaiban, a kormányhivatal 

funkcionális főosztályai által benyújtandó pályázatok elkészítésében, végrehajtásában, 

fenntartásában, e feladatkörében eljárva elkészíti, módosítja, megszünteti a pályázati eljárás 

eredményeként a támogatási szerződéseket, konzorciumi megállapodásokat, 

g) a Jogi és Perképviseleti Osztállyal együttműködve közreműködik a Szerződéskötés rendjéről 

szóló szabályzatban meghatározott szerződések elkészítésében, 

h) megrendeli és beszerzi a kormányhivatal működéséhez és üzemeltetéséhez szükséges árukat- és 

szolgáltatásokat, kis értékű eszközöket, készleteket és bútorokat (berendezési tárgyak, 

irodaszerek stb.), számítástechnikai eszközöket az Informatikai Osztály bevonásával, és 

gondoskodik a beszerzett eszközök elosztásáról, 

i) figyelemmel kíséri az anyagfelhasználást, és folyamatosan gondoskodik a szakmai, 

számítástechnikai, sokszorosítási, ügyviteli, stb. anyagok, eszközök, nyomtatványok 

beszerzéséről, 

j) igényfelméréseket készít a tervszerű beszerzésekhez, 

k) végzi a beszerzéssel összefüggő nyilvántartási, ellenőrzési és teljesítésigazolási feladatokat, 

l) végzi a Központosított Közbeszerzési Rendszer által érintett termékcsoportok vonatkozásában az 

országosan kiemelt termékek körébe tartozó beszerzések lebonyolítását,  

m) vezeti a szerződések nyilvántartását, 

n) teljesíti a jogszabályban előírt, a központosított közbeszerzésekkel kapcsolatos bejelentési, 

adatszolgáltatási, nyilvántartási feladatokat, 

o) a Pénzügyi és Számviteli Osztállyal együttműködve gondoskodik az éves közbeszerzési terv, 

valamint az éves statisztikai összegezés elkészítéséről, 

p) felterjeszti beszerzési (versenyeztetési) eljárás megindítására a nettó 2.000.000.- Ft összeghatárt 

elérő, illetve meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi értékű 

(becsült értékű) - kivételt nem képző - beszerzéseket, 

q) felterjeszti közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy 

meghaladó beszerzéseket, építési beruházásokat, 
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r) a Jogi és Koordinációs Főosztály kijelölt munkatársával együttműködve részt vesz a 

közbeszerzési eljárások előkészítésében, a közbeszerzési bizottságba tagot delegál, a 

közbeszerzési szakértővel együttműködve részt vesz az eljárások lefolytatásában, 

s) elkészíti a beszerzési, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos szerződéseket, 

t) gondoskodik a kormányhivatal által használt ingatlanok épületüzemeltetési feladatainak 

ellátásáról, (táv-hő, gáz, villamos energia, víz, csatornaszolgáltatás, épülettakarítás, stb.) ellenőrzi 

a szerződések betartását,  

u) ellátja, valamint intézi az épület(ek), építmény(ek), és berendezéseik üzemben tartását, 

állagmegóvását, javítását, illetve karbantartását, elvégezteti az ezekkel kapcsolatos, a jogszabályi 

előírásokban rögzített felülvizsgálatokat, 

v) végzi az üzemeltetéssel összefüggő nyilvántartási, ellenőrzési és teljesítésigazolási feladatokat, 

gondoskodik a mérőórák időszakos leolvasásáról, figyelemmel kíséri a közüzemi fogyasztások és 

díjak alakulását, 

w) a kormányhivatal gépjárműpark állományát naprakészen nyilvántartja, gondoskodik a személy- és 

áruszállítási feladatok lebonyolításáról, biztosítja a gépjárművek üzemeltetéséhez, 

karbantartásához szükséges feltételeket, felügyeli a szükséges nyilvántartások vezetését, 

gondoskodik a gépjármű biztosítások megkötéséről, 

x) ellátja a gépjárművek vezénylését, elkészíti a gépjármű igénybevételi ütemtervet, kiemelt 

figyelmet fordít a gazdaságos, összehangolt gépjármű beosztásokra, engedélyezésre beterjeszti 

az osztályvezető részére,  

y) végzi a gépjárművezetők elszámoltatását, üzemanyag elszámolását, az üzemanyag számlák 

ellenőrzését, fogyasztások ellenőrzését, nyilvántartását, előkészíti és nyilvántartja a 

kormányhivatali gépjárművek vezetésére vonatkozó engedélyek kiadását, 

z) közreműködik a költözések, szállítási, anyagmozgatási feladatok ellátásában 

aa) biztosítja a tulajdon és vagyonvédelemmel kapcsolatos szabályok megtartását, 

bb) intézi a káreseményekkel összefüggésben keletkezett teendőket, 

cc) elkészíti, módosítja, megszünteti és folyamatosan aktualizálja a közüzemi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos szerződéseket, 

dd) közreműködik a kormányhivatali rendezvények, képzések és vizsgáztatások technikai 

lebonyolításában. 

 

III. 2. 2. 4. A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) teljesíti az Informatikai Osztály közreműködésével a Főosztály feladatkörébe tartozó közérdekű 

államháztartási adatok közzétételi kötelezettségét, 

b) közreműködik a tervezési, beszámolási, leltározási és adatszolgáltatási feladatokban, 

c) koordinálja a jelenléti ívek, szabadságok kiadásával kapcsolatos adminisztrációt, 

d) elvégzi az ügyiratok iktatásával és irattározásával járó feladatokat. 

 

III. 2. 3. Az Informatikai Osztály feladatai 

 

III. 2. 3. 1. Az Informatikai Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

a) elkészíti az informatikai biztonsággal kapcsolatos szabályzatokat, 

b) elkészíti a funkcionális informatikai feladatok működtetésével kapcsolatos eljárásrendeket. 

 

III. 2. 3. 2. Az Informatikai Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) a KEK KH iránymutatása alapján részt vesz a közigazgatás átalakítása során felmerülő 

informatikai felmérések elkészítésében,  

b) a kormányhivatal telephelyein támogatja az informatikai szolgáltatók feladatellátását, ehhez 

kapcsolódóan az érintett szervezeti egység és a szolgáltató közötti kommunikációt informatikai 

szakmai oldalról támogatja, 

c) koordinálja a területi közigazgatás informatikai fejlesztésével kapcsolatos adatszolgáltatásokat.  

 

III. 2. 3. 3. Az Informatikai Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) üzemelteti a kormányhivatal informatikai rendszereit,  
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b) részt vesz a kormányhivatal funkcionális informatikai rendszerei fejlesztésében,  

c) felügyeli az okmányirodai számítógépes hálózat területi informatikai rendszerét, 

d) közreműködik a kormányhivatal oktatási tevékenységének ellátásában, végrehajtja az oktatással 

kapcsolatos telepítési és üzemeltetési feladatokat, 

e) felügyeli és karbantartja a kormányhivatal informatikai eszközeit és a helyi hálózatokat, 

f) ellátja a kormányhivatal ügyiratkezelő rendszerének működtetésével kapcsolatos rendszergazdai 

feladatokat, 

g) gondoskodik a kormányhivatali honlap tartalmának karbantartásáról, a szükséges frissítések 

rendszeres átvezetéséről, 

h) közreműködik a közérdekű adatok elektronikus közzétételében,  

i) ellátja az elektronikus közigazgatással kapcsolatos hivatali informatikai feladatokat, 

j) üzemmenet-folytonosság biztosítása céljából közreműködik a kormányhivatalnál üzemeltetett 

informatikai eszközök működőképességének fenntartásában, 

k) segítséget nyújt a pénzügyi, gazdálkodási rendszerek üzembe helyezéséhez és működtetésének 

felügyeletéhez, 

l) az ügyintézők részére rendszeres informatikai támogatást biztosít a napi feladatok során, 

informatikai segítséget nyújt az adatszolgáltatások készítésében, továbbításában, 

m) 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, 

n) segíti a kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó funkcionális feladatok ellátását, 

o) a Jogi és Koordinációs Főosztállyal együttműködve közreműködik a közigazgatási szervek által az 

ügyfelek számára nyújtott elektronikus ügyintézést támogató képzések, továbbképzések 

összehangolásában, az ügyintézés elektronikus módszereinek terjesztésében, 

p) a Főosztály leltárnyilvántartásától független informatikai eszköznyilvántartást vezet a fő 

informatikai eszközök és azok részegységeinek paramétereiről, 

q) informatikai eszközmozgás esetén a Főosztállyal közösen gondoskodik a nyilvántartások 

aktualizálásáról, 

r) a KEK KH-val közösen egységes Informatikai Biztonsági Szabályzatot dolgoz ki, 

s) biztosítja a kormányhivatal informatikai eszközeinek jogtisztaságát, 

t) közreműködik a kormányhivatal informatikai tevékenység összehangolása érdekében végzett 

feladatainak ellátásában,  

u) szervezi a kormányhivatal informatikai koordinációs feladatainak ellátását, segítséget nyújt az 

önkormányzatoknak, informatikai támogatást biztosít a kormányhivatal szervezeti egységeinek 

feladataik informatikai feladatellátásához, 

v) ellátja a választásokkal, a népszavazásokkal összefüggő informatikai feladatokat, 

w) ellátja a kormányhivatal illetékességi területén működő okmányirodák technikai és alkalmazási 

HelpDesk felügyeletét a fórumalkalmazás és az okmányirodai levelezőrendszer használatával, 

x) 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, 

y) az Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztállyal együttműködve végzi 

a helyi önkormányzatok Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK) felügyeleti tevékenységét, 

melynek keretében az anyakönyvvezetők felhasználói jogosultság kezelését és authentikációs 

kártyával való ellátását biztosítja, 

z) részt vesz a Ket, által előírt informatikai, technikai feltételek kialakításában az elektronikus 

ügyintézési rendszer bevezetése érdekében, 

aa) biztosítja az ügyfélszolgálatok informatikai folyamatainak a működtetését az ügyfélszolgálatok 

informatikai támogatásával, 

bb) a KEK KH iránymutatása, koordinációja alapján ellátja a Kormányablak informatikai vonatkozású 

üzemeltetési feladatait és kiemelt informatikai támogatást biztosít az ügyintézők részére, 

cc) a főosztályok informatikai rendszereinek működtetése érdekében együttműködik a szakmai 

irányító szervek informatikai szervezeti egységeivel, és ellátja ezen együttműködés keretében a 

hozzá delegált informatikai rendszerek működtetésével járó feladatokat, 
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dd) ellátja a főosztályok 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, 

ee) a főosztályok 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. E feladat ellátásában a 

főosztályok vezetői a szakmai felettes informatikai szervezetek vezetőinek bevonásával 

gondoskodnak a szakrendszerekkel kapcsolatos informatikai feladatok ellátásához szükséges 

ismeretek és jogosultságok biztosításáról, 

ff) részt vesz az európai uniós és hazai forrásból biztosított pályázati „Kötött felhasználású” 

pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó funkcionális feladatok ellátásában. 

 

III. 2. 3. 4. Az Informatikai Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) koordinálja a jelenléti ívek, szabadságok kiadásával kapcsolatos adminisztrációt, 

b) elvégzi az ügyiratok iktatásával és irattározásával járó feladatokat, 

c) közreműködik a tervezési, beszámolási, leltározási és adatszolgáltatási feladatokban. 

 

III. 2. 4. A Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály feladatai 

 

III. 2. 4. 1. A Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

a) közreműködik Közszolgálati Szabályzat mellékletét képező Cafetéria szabályzat elkészítésében,  

b) elkészíti a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos eljárásrendet. 

 

III. 2. 4. 2. A Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) a Központi Illetményszámfejtő Rendszer (KIR) program segítségével számfejti a személyi juttatás 

előirányzat terhére történő intézményi kifizetéseket, a MÁK közreműködésével rendelkezésre 

bocsátott listák, és állományok segítségével GIRO rendszeren keresztül elektronikus úton – 

kivételes esetben papír alapú átutalási megbízással – a kifizetések kezdeményezése a jogosultak 

bankszámlájára, 

b) rögzíti a személyi juttatás előirányzat terhére kifizetett egyéb juttatásokat (cafetéria juttatások, 

közlekedési költségtérítés, segélyek, iskolakezdési támogatás, stb.) a KIR nem rendszeres ágán, 

c) ellátja a cafetéria nyilvántartással, elszámolással kapcsolatos feladatokat, 

d) gondoskodik a biztosítotti bejelentések KIR programban történő rögzítéséről, 

e) ellátja a tavaszi, valamint őszi érettségi vizsgák pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos 

feladatokat, gondoskodik az érettségi vizsga költségtervének összeállításáról, a vizsgáztató 

tanárok megbízási díjának számfejtéséről, valamint az elszámolás elkészítéséről a Pénzügyi és 

Számviteli Osztály közreműködésével, 

f) ellátja a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások támogatásának igénylésével, utalásra 

történő előkészítésével, elszámolásával, ápolási díjak számfejtésével kapcsolatos feladatokat, 

g) negyedévente elkészíti a cégautó adó, valamint a rehabilitációs hozzájárulás fizetési 

kötelezettségről szóló bevallást, 

h) ellenőrzi a MÁK által előállított adó-, és járulékbevallásokat és szükség esetén javaslatot tesz a 

teljesített adó-, és járulékbevallások javítására, 

i) vezeti a bevallott és befizetett adókról és járulékokról az analitikus nyilvántartást, 

j) egyezteti a adófolyószámla kivonatot, az esetleges eltéréseket megállapítja, helyesbíti 

k) havonta ellenőrzi a MÁK által elkészített és az OEP felé elküldött a „Kifizetőhelyek által folyósított 

ellátások” elszámolást, 

l) havonta előkészíti az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések GIRO rendszeren keresztül – kivételes 

esetben papír alapú átutalási megbízással – történő átutalását, illetve arról levélben értesíti a 

pénztárakat, 

m) év elején összegyűjti a dolgozók adó, járulék kedvezményének érvényesítéséhez szükséges 

nyilatkozatait és gondoskodik a MÁK részére történő továbbításáról, 
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n) az éves személyi jövedelemadó bevallás idején a MÁK Területi Igazgatósága által küldött 

nyilatkozatokat a munkavállalóknak kiosztja, a nem önbevalló dolgozók adóigazolásait a megadott 

határidőre a mellékletekkel együtt összegyűjti és a MÁK Területi Igazgatósága részére továbbítja, 

o) analitikus nyilvántartást vezet a vidékről bejáró dolgozók utazási költségtérítéséről, 

p) elkészíti az utazási igazolványokat, 

q) munkavállalók kérésére kiállítja a kereseti és munkáltatói igazolásokat, 

r) a havonkénti elszámolások alapján gondoskodik a saját gépkocsi hivatali célú használatával 

kapcsolatos kiküldetési költség számfejtéséről, valamint vezeti az engedélyezett kilométer keret 

és felhasználás nyilvántartást, 

s) negyedévenként elkészíti a prémium évek program keretében foglalkoztatottak, az ösztöndíjas 

munkavállalók részére kifizetett juttatások visszaigényléséhez szükséges kimutatást, gondoskodik 

annak a Miniszterelnökség részére történő megküldéséről. 

 

III. 2. 4. 3. A Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) teljesíti az Informatikai Osztály közreműködésével a Főosztály feladatkörébe tartozó közérdekű 

államháztartási adatok közzétételi kötelezettségét, 

b) közreműködik a tervezési, beszámolási, leltározási és adatszolgáltatási feladatokban, 

c) koordinálja a jelenléti ívek, szabadságok kiadásával kapcsolatos adminisztrációt, 

d) elvégzi az ügyiratok iktatásával és irattározásával járó feladatokat. 

 

 

IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

 

IV. 1. Egyes munkafolyamatok leírása  

 

IV. 1. 1. Pénzügyi és Számviteli Osztály 

 

a) Az éves költségvetés készítéséhez kapcsolódó feladatok: 

 Elkészíti az előzetes költségvetési javaslatot az irányító szerv által meghatározott időre és 

tartalommal. Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe veszi az Áht., az 

Ávr., az Áhsz., valamint az államháztartásért felelős miniszter és az irányító szerv tervezéshez 

kiadott útmutatójában foglaltakat.  

 A költségvetési javaslat összeállításakor megtervezi – az irányító szerv által meghatározott 

keretszámok alapján – mindazokat a bevételeket és kiadásokat, melyek forrásától függetlenül 

a kormányhivatal feladataival kapcsolatosak és 

- jogszabályon alapulnak,  

- szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak, 

- tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, 

- eseti jelleggel vagy egyébként várhatóak,  

- illetve az eszközök hasznosításával függenek össze. 

A tervezés során figyelembe kell venni a főosztályok és a járási hivatalok javaslatát, igényét. 

Az igények számszerűsítése után, azokat elemezve gondoskodni kell a bevételi és kiadási 

előirányzatok közé történő beépítésről. 

A javasolt előirányzatok tekintetében ki kell mutatni egyrészt mindazon áthúzódó bevételeket, 

kiadásokat, melyek a következő évi költségvetést illetően kötelezettséget jelentenek, továbbá 

a javasolt előirányzatok következő két évre várható kihatását. 

A költségvetési javaslat elkészítéséért és az irányító szerv részére történő továbbításáért a 

pénzügyi és gazdálkodási főosztályvezető és a kormánymegbízott felelős. Az előirányzatok 

irányító szervvel történő egyeztetésén (tervtárgyalás), amennyiben erre sor kerül a 

kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a Főosztály vezetője vesz részt. 

 A tervtárgyalásokat követően a fejezet által megadott keretszámok alapján elő kell készíteni a 

kincstári költségvetést, annak érdekében, hogy a kincstár január 1-jén a rendelkezésre álló 
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kereteket megnyithassa. A kincstári költségvetéshez az adatokat a megadott határidőre 

elektronikus úton és nyomtatott formában is továbbítani kell az irányító szervnek. 

 Az elemi költségvetés elkészítése az osztály feladata. A kincstári költségvetés elkészítéséért 

és továbbításáért a Főosztály vezetője és a kormánymegbízott felelős.  

A végleges elemi költségvetést, az irányító szerv által - kiemelt előirányzatonkénti bontásban - 

meghatározott előirányzatok figyelembevételével, a központilag rendelkezésre bocsátott 

nyomtatványon, a tervezési körirat alapján kell elkészíteni. A tervezés során biztosítani kell, 

hogy a bevételi és kiadási előirányzatok fő összege egymással megegyezzen. 

Az elemi költségvetés magába foglalja az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatójában 

rögzített formában: 

- a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételenként 

részletezve, 

- a kormányhivatal személyi juttatásainak és létszámának összetételét. 

Az elemi költségvetést a megadott határidőre továbbítani kell a felügyeleti szervnek.  

 A költségvetés elkészítéséhez a Jogi és Koordinációs Főosztály a létszám, besorolási 

illetményeken túlmenően megadja a 8-as űrlaphoz a létszámmegoszlást, illetve a szakmai 

tevékenyég ellátásához kapcsolódóan, valamint a 9-es űrlap szerinti adattartalommal a 

költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlását. 

Az irányító szerv által jóváhagyott költségvetés alapján kell az eredeti előirányzatokat a 

főkönyvi könyvelésben rögzíteni.  

 

b) A Pénzügyi és Számviteli Osztály előirányzat-felhasználással, - módosítással kapcsolatos 

feladatai: 

 az előirányzat-módosítás átvezetése a számviteli nyilvántartásokon, 

 az előirányzat-módosítások nyilvántartása, 

 az előirányzat-felhasználási terv havi bontásban történő elkészítése. 

 

c) A Pénzügyi és Számviteli Osztály könyvvezetési feladatai: 

 a Számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendeletek, valamint a kormányhivatal számviteli 

politikájáról és számlarendjéről szóló szabályzatai alapján a számviteli elvek, eljárások és 

módszerek betartása, 

 a gazdasági események folyamatos és naprakész nyilvántartása, 

 a nem megfelelő ERA kóddal érkező bevételek beazonosítása, 

 az azonosítás alatt álló bevételek és kiadások analitikus nyilvántartása, 

 a főkönyvi összevont, szintetikus számlák és a részletező analitikus nyilvántartások vezetése, 

 a negyedéves időszaki mérlegjelentések, az éves beszámoló és mérleg megfelelő 

alátámasztása, 

 banki és pénztárbizonylatok, könyvelési anyagok számítógépes feldolgozása az irányító szerv 

által meghatározott számítógépes ügyviteli könyvelési programban, 

 számítógépen feldolgozott adatok figyelemmel kísérése, folyamatba épített belső ellenőrzés 

végzése, az analitikus nyilvántartásokkal történő egyezőség biztosítása, 

 a PJ02 kincstári adatlappal történő havonkénti egyezőség biztosítása, 

 a vegyes feladások kontírozása és könyvelése a negyedéves, éves zárás alkalmával, a 

kiadásokhoz és bevételekhez kapcsolódó év végi, rendező és zárlati tételek könyvelése, 

 a beszámolók összeállítása előtt a költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése 

a főkönyvi kivonattal. 

 

d) A költségvetési beszámoló készítésének keretében gondoskodni kell: 

 a vagyonváltozások bemutatásáról, 

 a kiadások és bevételek pénzforgalmi előirányzatainak, azok módosulásainak és a teljesítések 

alakulásának bemutatásáról, 
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 maradvány megállapításáról, 

 előirányzatok módosításának hatáskörönkénti alakulásáról, 

 a beszámolási időszak szöveges értékeléséről. 

 

e)  Adatszolgáltatási feladatok: 

 időközi költségvetési jelentések, negyedéves mérlegjelentések megküldése a felügyeleti szerv 

részére, 

 közreműködés a szerződések nyilvántartásában, 

 az előírt pénzügyi információk biztosításához szükséges adatszolgáltatás a MÁK és a 

felügyeleti szerv részére, 

 jogszabályban előirt adatszolgáltatás a KSH részére, 

 az Informatikai Osztály közreműködésével a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok 

honlapon történő megjelenítése, 

 a kormányhivatal pénzügyi helyzetéről tájékoztatás készítése a kormányhivatal vezetése 

részére, 

 a célfeladatokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök és fejezeti kezelésű előirányzatok 

felhasználásának elszámolása. 

 

f) A Pénzügyi és Számviteli Osztály házipénztár kezelési feladatai: 

 a házipénztárt a pénztáros önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli az elkészített Pénz- és 

értékkezelési szabályzat alapján, 

 a házipénztár rendszeres ellenőrzése, 

 a pénztárjelentés vizsgálata, 

 vizsgálja a pénztári alapbizonylatok meglétét, a záró pénzkészlet helyességét,  

 gondoskodik, hogy a pénzkezelési szabályzatban meghatározott készpénzkereten belül 

megfelelő címletű bankjegy álljon rendelkezésre a házipénztári kifizetések teljesítéséhez, 

 az irányító szerv által meghatározott számítógépes ügyviteli rendszer segítségével kiállítja a 

kiadási és bevételi pénztárbizonylatokat és az időszaki pénztárjelentést, vezeti a pénztárnaplót. 

A hét utolsó munkanapján, illetve hónap végén a bizonylatokat előkészíti könyvelésre, 

 gondoskodik a készpénz biztonságos őrzéséről és tárolásáról, 

 a szigorú számadású nyomtatványokról nyilvántartást vezet, 

 az elszámolásra kiadott előlegeket, a reprezentációs keretet nyilvántartja és elszámolja. 

 

g) A Pénzügyi és Számviteli Osztály fizetési kötelezettségek teljesítési, illetve a 

kormányhivatalt megillető bevételek beszedési feladatai: 

 a beérkező számlák, illetve egyéb fizetési kötelezettségek elbírálása, a kötelezettségvállalás 

dokumentálása a belső szabályzatokban rögzítettek szerint, 

 gondoskodik a teljesítésigazolás, az érvényesítés, pénzügyi ellenjegyzés meglétéről, 

 a kötelezettségvállalások nyilvántartása,  

 részt vesz a beérkező számlák kontírozásában, az ún. proforma kötelezettségvállalások az 

irányító szerv által meghatározott számítógépes ügyviteli számítógépes rendszerben való 

rögzítésében, 

 elkészíti az irányító szerv által meghatározott számítógépes ügyviteli programmal a bevételi és 

kiadási utalványokat, 

 az utalványozást követően a GIRO rendszeren keresztül elektronikus úton – kivételes esetben 

papír alapú átutalási megbízással – a kormányhivatalt terhelő fizetési kötelezettségeket 

teljesíti,  

 intézkedik a kormányhivatal szervezeti egységei által kezdeményezett perköltségek 

megfizetéséről, illetve a kormányhivatal részére megítélt perköltségek behajtásáról, 
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 az arra jogosult intézkedése alapján elvégzi a kormányhivatal vevőszámláinak előállítását, 

egyeztetését,   

 a közös fenntartású épületek vonatkozásában gondoskodik a szerződések, megállapodások 

szerinti továbbszámlázásról, 

 nyilvántartást vezet a kimenő számlákról, illetve a kormányhivatal számláira érkező egyéb 

bevételekről,  

 figyelemmel kíséri a követelések teljesítését, szükség esetén a befizetések teljesítésére 

intézkedést kezdeményez, 

 ellenőrzi és könyvelésre előkészíti (szereli) a bankkivonatokat, 

 közreműködik a kormányhivatal kintlévőségeinek kezelésében, követeléseinek behajtásában, 

 elvégzi a szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatokat.  

 

h) A Pénzügyi és Számviteli Osztály tárgyieszköz-nyilvántartási feladatai: 

 vezeti a tárgyi eszközökről az irányító szerv által meghatározott számítógépes ügyviteli 

program segítségével analitikus nyilvántartást, 

 elszámolja az érvényben lévő jogszabályok és belső szabályzatok alapján az értékcsökkenési 

leírást, 

 elkészíti az éves költségvetési beszámoló 15., 16. sz. űrlapját, 

 előkészíti a leltározásra vonatkozó belső szabályzat szerint a leltározás dokumentációját, 

szervezi és lebonyolítja a leltározást, 

 vezeti a kormányhivatal vonatkozásában a szobaleltárakat, illetve az azokban bekövetkezett 

változásokat folyamatosan nyomon követi és regisztrálja, 

 vezeti a munkavállalók részére kiadott eszközök nyilvántartását, 

 közreműködik a selejtezésre javasolt eszközökről készülő selejtezési jegyzőkönyv 

elkészítésében az érvényben lévő szabályzat alapján, 

 kivezeti a selejtezett eszközöket a nyilvántartásból, illetve a főkönyvi könyvelőnek a feladást 

elkészíti, 

 elkészíti a negyedéves és az éves beruházás statisztikai jelentést, 

 közreműködik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé az éves vagyonkataszter, valamint a 

kincstári vagyonnal kapcsolatos egyéb jelentések elkészítésében, 

 adatokat szolgáltat az Informatikai Osztály részére a Központi Statisztikai Hivatal (a 

továbbiakban: KSH) felé évente készítendő informatikai eszközökről és információs 

tevékenységről szóló statisztikai jelentéshez, 

 egyezteti az analitikus nyilvántartásokat a főkönyvvel. 

 

i) A kormányhivatal kintlévőségeinek kezelésével, követeléseinek behajtásával kapcsolatos 

feladatait a Pénzügyi és Számviteli Osztályon belül működő követeléskezelési feladatokat ellátó 

munkatársak végzik a kormányhivatal követeléskezelési szabályzatában meghatározottak szerint. 

 

IV. 1. 2. Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály 

 

a) A vagyongazdálkodási feladatok ellátása 

 A vagyongazdálkodási referens naprakész nyilvántartást vezet a kormányhivatal 

vagyonkezelésében, bérletében és ingyenes használatában lévő ingatlanokról.  

 Összeállítja a felettes szerv és az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlója részére a 

jogszabályban és a vagyonkezelési szerződésekben előírt adatszolgáltatásokat.  

 A nyilvántartás alapján javaslatot tesz a vagyonhasznosításra, adatot szolgáltat a hasznosítási 

szerződések tervezetéhez. A döntéshozók részére javaslatot tesz az ingatlanokkal, 

ingóságokkal kapcsolatos vagyonkezelési szerződések előkészítésre, módosítására, 

megszüntetésére.  
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 A vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás 

érdekében figyelemmel kíséri a vagyonhasznosítással összefüggő költségcsökkentési 

lehetőségeket (magas bérleti díjú, hosszú futamidejű bérleti szerződések megszüntetése; 

alacsony kihasználású ingatlanok kiürítése; szervezeti egységek összeköltöztetése; leromlott 

állapotú, nagy energia fogyasztású telephelyek megszüntetése stb.).  

 A vagyonhasznosítási szerződésekkel kapcsolatos kötelezettségek betartásának ellenőrzése 

folyamatosan ellátandó feladat. Amennyiben valamely kötelezettség teljesítése nem történik 

meg, azt a vagyongazdálkodási referens haladéktalanul köteles jelezni az osztályvezető felé.  

 

b) A kormányhivatal szükségszerű beruházási és felújítási munkálatainak előkészítése, illetve 

lebonyolítása 

 A helyszíni bejárások, a műszaki szemlék, a szervezeti egységek igénybejelentései, valamint 

a költségcsökkentési és pályázati lehetőségek figyelembe vételével készül el a 

kormányhivatal éves beruházási és felújítási terve.  

 Javaslat készül a döntéshozók részére a részletes beruházási és felújítási munkálatokról.  

 A tervezett munkálatokhoz árazatlan költségvetés készül, mely tartalmaz valamennyi 

elvégzendő munkanemet.  

 A döntést követően a beruházás, felújítás becsült értékének megfelelő beszerzési eljárás 

keretében történik meg a kivitelező kiválasztása.  

 A kivitelezés a munkaterület átadásával veszi kezdetét és a műszaki átadás-átvétellel ér 

véget.  

 A kormányhivatal műszaki ellenőre a munkavégzést folyamatosan felügyeli. 

 

c) A nettó 2.000.000.- Ft összeghatárt el nem érő egyedi értékű (becsült értékű) beszerzések 

lebonyolítása 

 A kormányhivatal Beszerzési Szabályzata (a továbbiakban: szabályzat) alapján a szervezeti 

egységek vezetői, osztályvezetői és a járási hivatalok vezetői a likviditás megőrzése és a 

tervezhetőség érdekében minden hónap 5. napjáig a szabályzat 1. számú melléklete szerinti 

formában nyújtják be havi beszerzési igényeiket a Főosztály vezetőjének címezve a 

penzugy@hbmkh.hu e-mail címre aláírt, illetve szerkeszthető formátumban. A gépjármű 

üzemeltetéssel kapcsolatos igényeket önálló táblázatban kell feltüntetni.  

 Az adott hónap 5. napja után érkező igények a következő hónapban kerülnek teljesítésre. 

Ettől eltérni kizárólag sürgős megrendelés esetén van lehetőség. Nem minősül sürgős 

megrendelésnek, ha a szervezeti egységek vezetői, osztályvezetői és a járási hivatalok 

vezetői nem mérték fel megfelelően az igényeket és az igény abból adódik. Valamennyi 

szervezeti egység vezetője, osztályvezetője és járási hivatal vezetője felel a saját szervezete 

működőképessége fenntartása érdekében jelentkező beszerzési igények Főosztály vezetője 

részére történő előterjesztéséért.  

 A nettó 2.000.000.- Ft összeghatárig terjedő egyedi értékű (becsült értékű) beszerzés esetén 

a kormányhivatal nem kér be árajánlatot, hanem a rendelkezésre álló árlista, a telefonon vagy 

interneten történt tájékozódás alapján készül el a megrendelő vagy adott esetben a 

szerződés. A hatósági áron történő, a Kbt. által kivételként kezelt beszerzések, továbbá az ún. 

személyes megbízásokra vonatkozó szerződések esetében sem szükséges árajánlatot 

bekérni. Személyes megbízásoknak tekintendők különösen a vizsgáztatási, vizsgabiztosi 

feladatok ellátása, képzések, konzultációk biztosítása, speciális szaktanácsadási feladatok. 

 

d) A nettó 2.000.000.- Ft összeghatárt elérő, illetve meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő egyedi értékű (becsült értékű) - kivételt nem képző - beszerzések 

(versenyeztetési eljárás) lebonyolítása 

 A nettó 2.000.000.- Ft-ot elérő, illetve meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési értékhatárt 

el nem érő egyedi értékű (becsült értékű) beszerzés esetén a kormányhivatal beszerzési 

(versenyeztetési) eljárást folytat le. Nem szükséges beszerzési (versenyeztetési) eljárást 

lefolytatni, amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) szerint köteles eljárni a kormányhivatal; jogi, ügyvédi szolgáltatások, vezetői tanácsadói 
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feladatok, hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok vonatkozásában; továbbá ha az 

ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság, kizárólagos jog illeti meg, más 

ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén bizonyos jogok érvényesítésétől elesik, az 

lehetetlenné válik; műszaki-technikai sajátosságok miatt csak egy szervezet képes a 

szerződést teljesíteni, illetőleg a korábbi nyertes ajánlattevő mással történő helyettesítése 

műszakilag eltérő és nem illeszkedő termék beszerzését eredményezné, valamint rendkívüli 

sürgősség esetén, amennyiben a szerződésre feltétlenül szükség van (nem eredhet a 

kormányhivatal mulasztásából).  

 A beszerzési (versenyeztetési) eljárás ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indul. Az 

ajánlattételi felhívást legalább három ajánlattevőnek kell megküldeni, melyet az eljárásba 

bevont hivatalos közbeszerzési tanácsadó küld meg. Az eljárást két fordulóban is ki lehet írni. 

Ebben az esetben a második fordulóban az előre meghatározott és közzétett szempontok 

alapján az első forduló eredményeképpen kiválasztott ajánlattevők vehetnek részt.  

 A beszerzési (versenyeztetési) eljárás előkészítésére és a beérkezett ajánlatok értékelésére 

munkacsoportot kell létrehozni. A munkacsoport tagjait a főigazgató bízza meg.  

 A kormányhivatal a kiírási feltételeket és szabályokat az eljárás során a beadási határidőig 

megváltoztathatja, beleértve az ajánlattételi határidő meghosszabbítását is. A változtatást 

valamennyi érdekeltnek egyidejűleg meg kell küldeni. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, 

hogy új eljárás indul és az ajánlatok beadásának új határidejét is ennek megfelelően kell 

meghatározni. A kiírás során az ajánlattételi határidőt úgy kell meghatározni, hogy az 

ajánlattevőknek megfelelő idő álljon a rendelkezésükre ajánlatuk kidolgozására. Az 

ajánlattételi határidő nem haladhatja meg a 15 napot.  

 A hivatalos közbeszerzési tanácsadó által – a munkacsoport közreműködésével – előkészített 

ajánlattételi felhívást és annak módosítását a főigazgató az eljárás megindításáról szóló 

felvezetőn hagyja jóvá. A beszerzés tárgyát és mennyiségét oly módon kell meghatározni, 

hogy az lehetővé tegye a megfelelő ajánlattételt és a beérkezett ajánlatok 

összehasonlíthatóságát.  

 A jóváhagyott ajánlattételi felhívást megküldésre át kell adni, vagy elektronikus úton el kell 

juttatni a közbeszerzési tanácsadónak. Az eljárásban való részvétel biztosíték adásához 

köthető, melyet az ajánlattételi felhívásban meghatározott módon és időben kell 

rendelkezésre bocsátani.  

 Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai követelményeknek megfelelően 

kell elkészíteni és az abban meghatározott időpontig és helyen benyújtani. Az ajánlatokat a 

beérkezés sorrendjében sorszámmal kell ellátni, mely sorrendet a bontás során is követni kell. 

Az ajánlatok átvételéről igazolást kell kiállítani. A beérkezett ajánlatok felbontását az 

ajánlattételi határidő lejártakor meg kell kezdeni. Az ajánlatok bontásán az ajánlattevők 

képviselői jelen lehetnek.  

 Ha az ajánlattételi felhívás eltérően nem rendelkezik, az ajánlatokat 30 napon belül el kell 

bírálni.  

 A beérkezett ajánlatok elbírálásának határidejét az ajánlatkérő elhalaszthatja. Érvénytelen az 

ajánlat, ha nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek. Érvényes 

az ajánlat, ha mind formáját, mind tartalmát tekintve megfelel az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak. Formai okokból nem érvényteleníthető az ajánlat.  

 A beérkezett ajánlatokat a munkacsoport véleményezi és indokolással ellátott javaslatot 

terjeszt elő a kormánymegbízott vagy a főigazgató számára.  

 Az ajánlat érvényességéről, illetve érvénytelenségéről, továbbá a beszerzési eljárás 

eredményéről, eredménytelenségéről a munkacsoport előterjesztését követően a 

kormánymegbízott vagy a főigazgató dönt.  

 A beérkezett érvényes ajánlatok közül a megadott bírálati szempont(ok) szerinti 

legkedvezőbbet kell kiválasztani és az eljárás nyertesévé nyilvánítani.  

 A beszerzési eljárás eredményéről, a beérkezett ajánlatok elbírálásáról az eljárás végén 

írásban kell értesíteni az ajánlattevőket. 
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e) A közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy meghaladó beszerzések lebonyolítása 

 A kormányhivatal közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával hivatalos közbeszerzési 

tanácsadó személyt vagy szervezetet bíz meg.  

 A hivatalos közbeszerzési tanácsadót már a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésébe 

be kell vonni.  

 Az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívások előkészítését, az ajánlati dokumentáció vagy 

kiegészítő iratok (a továbbiakban együtt: dokumentáció) összeállítását, a kiegészítő 

tájékoztatások megküldését, egyéb tájékoztatások megadását, adott esetben az ajánlattal 

kapcsolatos felvilágosító kérdések, indokolások, stb. bekérését – az ajánlatkérő 

közreműködésével – a hivatalos közbeszerzési tanácsadó személy vagy szervezet végzi.  

 A kormányhivatal minden egyes közbeszerzési eljárását írásban köteles dokumentálni. A 

közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével 

kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a 

szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.  

 A közbeszerzési eljárás előkészítése az ajánlattételig (részvételi jelentkezésig) tart. A 

közbeszerzési eljárások előkészítése a Bírálóbizottsági tagok részére különösen az alábbi 

feladatok elvégzését foglalja magában: ajánlati/ajánlattételi (részvételi) felhívás elkészítése, 

dokumentáció összeállítása, kiegészítő tájékoztatás (helyszíni konzultáció) biztosítása. A 

közbeszerzési eljárások előkészítését a Főosztály vezetője, az eljárásba bevont hivatalos 

közbeszerzési tanácsadó, a beszerzés tárgya szerinti, jogi és pénzügyi szakértelemmel 

rendelkező tag végzi. A Bírálóbizottsági tagok feladata az adott közbeszerzési eljárás 

megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen: 

- az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, 

- a becsült érték áttekintése, meghatározása,  

- a megfelelő eljárási rend és az eljárás típusának megválasztása, 

- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kezdeményezése esetén a jogalap ellenőrzése, 

illetve helyes megválasztása, 

- az eljárást elindító hirdetmény vagy közvetlenül megküldendő felhívás, kísérőlevél, 

továbbá amennyiben kötelező vagy szükségesnek látszik, dokumentáció elő-, illetve 

elkészítése, 

- kétszakaszos eljárás esetében az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció elkészítése, 

- a megjelentetni kívánt hirdetményeknél a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztősége által a 

hiánypótlásra visszaküldött anyagok javítása, 

- az ajánlati/ajánlattételi (részvételi) felhívás, illetőleg a dokumentáció esetleges 

módosítása, 

- javaslattétel az eljárást kezdeményező felhívás visszavonására, 

- adott esetben konzultáción, helyszíni bejáráson való részvétel, 

- az ajánlattételi (részvételi) szakaszban az ajánlattevők (részvételre jelentkezők) által feltett 

kérdésekre történő válaszadás. 

 A beszerzés megvalósulása érdekében mérlegelni kell, és az ajánlati, részvételi, illetve az 

ajánlattételi felhívás megfogalmazásakor pontosan és egyértelműen meg kell határozni azokat 

a környezetvédelmi, szakmai kritériumokat, amelyek a beszerzés szempontjából 

elengedhetetlenül fontosak, ide értve a beszerzésekhez közvetlenül kapcsolódó jogszabályok 

megjelölését, valamint a kormányhivatal által a beszerzés során érvényesíteni kívánt 

célkitűzéseket is. Az értékelési szempontrendszer kialakításakor kiemelt fontossággal be kell 

tartani a Kbt. objektív összehasonlíthatóságra vonatkozó előírásait. A nem Európai Uniós 

forrásból megvalósuló közbeszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 

engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 46/2011. (III. 

25.) Korm. rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdésében foglalt határidőben meg kell küldeni az ott 

megjelölt dokumentumokat a közbeszerzési eljárás engedélyeztetése céljából.  

 A közbeszerzési eljárások során az eljárási cselekmények lefolytatása az ajánlatkérő nevében 

eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó, vagy a Bírálóbizottság feladata.  

 Az értékelési szakasz az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásától az eljárást lezáró 

döntést követően az összegezés megküldéséig terjed. Ez a szakasz magában foglalja az 
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ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontását, azoknak a Kbt. előírásai szerinti vizsgálatát, 

az ezzel összefüggő szükséges közbenső döntésekre a javaslat megtételét, az ajánlatok 

elbírálását és ezek eredményeként javaslat előterjesztését az eljárást lezáró döntés 

meghozatalára.  

 Az értékelés elvégzése minden esetben a Bírálóbizottság feladata. A Bírálóbizottság tagjainak 

és a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak a feladata a beérkezett ajánlatok (részvételi 

jelentkezések) értékelése. Az értékelés során a Bírálóbizottság legalább egy bizottsági ülést 

köteles tartani. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A Bírálóbizottság valamennyi 

tagjának indokolással ellátott egyéni bírálati lapot kell készítenie, melyben kifejti álláspontját 

az ajánlatokkal (részvételi jelentkezésekkel) kapcsolatban. Az egyéni bírálati lapokat a 

Bírálóbizottság utolsó üléséről felvett írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot egyaránt 

tartalmazó, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által elkészített jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

Az értékelés során a Bírálóbizottságnak állást kell foglalnia az ajánlattevők (részvételre 

jelentkezők) alkalmassága, az ajánlat (részvételi jelentkezés) érvényessége tárgyában, és 

abban a kérdésben, hogy fennáll-e az ajánlattevő (részvételre jelentkező) vagy az ajánlat 

(részvételi jelentkezés) vonatkozásában valamely kizáró vagy érvénytelenségi ok. A 

Bírálóbizottság valamennyi döntést igénylő kérdést részletesen, minden körülményre 

kiterjedően köteles vizsgálni.   

 A Bírálóbizottság bármely döntés meghozatalához, azzal kapcsolatos álláspontját megfelelő 

időben köteles a kormánymegbízott vagy főigazgató elé terjeszteni. Az értékelés során mind a 

közbenső, mind pedig az eljárást lezáró döntés esetében a javaslattétel a Bírálóbizottság 

nevében kerül előterjesztésre az egyéni bírálati lapon.  

 A 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárások esetében a 

kormányhivatal köteles egyeztetést kezdeményezni a Korm. rendeletben foglalt határidőben 

az eljárás eredményéről szóló összegezés tervezet és a nyertesként kihirdetni kívánt 

ajánlattevőnek az eljárásban benyújtott valamennyi iratának a Miniszterelnökség számára 

való megküldésével.  

 Mind a közbenső, mind pedig az eljárást lezáró döntés meghozatalára a kormánymegbízott 

vagy a főigazgató jogosult. A 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 

közbeszerzési eljárások esetében a kormánymegbízott vagy a főigazgató a Miniszterelnökség 

állásfoglalását követően – az abban foglaltaknak megfelelően – hozhatja meg az eljárást 

lezáró döntését.  

 A közbeszerzési eljárás eredményét a döntéshozó állapítja meg, s e nélkül az eljárás 

eredményéről nem lehet az ajánlattevőket tájékoztatni.  

 A kormányhivatal nevében a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően létrejött szerződést 

a vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, pénzügyi és jogi ellenjegyzés stb.) betartásával 

köti meg a kormánymegbízott vagy a főigazgató. 

 

f) Az éves közbeszerzési terv, valamint az éves statisztikai összegezés elkészítése 

 Az éves összesített közbeszerzési tervet március 31-ig kell elkészíteni az adott évre tervezett 

közbeszerzésekről.  

 Az osztályvezető legkésőbb március 20. napjáig elkészíti az éves összesített közbeszerzési 

terv tervezetét a Főosztály vezetője részére, aki felterjeszti azt a főigazgató felé. Az osztály 

vezetője a közbeszerzési tervben az annak elkészítése előtt indított közbeszerzési eljárásokat 

is köteles feltüntetni.  

 A kormányhivatal az éves közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a 

tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha 

az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. 

Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy egyéb 

változás felmerülésekor a módosítás indokának megadásával.  

 A közbeszerzési terv módosításának előkészítéséért az osztályvezető felelős.  

 Az éves közbeszerzési tervet és annak módosítását a kormánymegbízottal történő 

egyeztetést követően a főigazgató fogadja el.  
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 A közbeszerzési tervet a Főosztály vezetője megküldi a közbeszerzési terv elfogadásától 

számított 3 munkanapon belül a Miniszterelnökség Közbeszerzési Főosztálya és az e-

közigazgatásért felelős miniszter részére.  

 A közbeszerzési terv módosításáról hozott döntést követő 3 munkanapon belül a Főosztály 

vezetője köteles tájékoztatást adni a Miniszterelnökség és az e-közigazgatásért felelős 

miniszter részére a módosítás indokairól.  

 Az éves összesített közbeszerzési tervet a Kbt. 33. § (1) bekezdésének megfelelően legalább 

öt évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv nyilvános. Az éves közbeszerzési terv, illetve 

annak módosításai vagy a módosításokkal egységes szerkezetű terv honlapon való 

megjelentetéséről a kormányhivatal Közzétételi Szabályzatának megfelelően a Főosztály 

köteles – azok elfogadását követő 5 munkanapon belül – gondoskodni. Az éves 

közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv 

honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

 A kormányhivatal az éves beszerzéseiről – ideértve a központosított közbeszerzéseket is – a 

közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 

szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves 

statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. §-a alapján éves 

statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. 

napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak és közzétenni a Közbeszerzési 

Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban is. 

 

g) Az Európai Uniós programok szakmai lebonyolítása, a benyújtandó pályázatok elkészítése, 

végrehajtása, fenntartása 

 A pályázati referensek közreműködésével történik a feladat ellátása. A pályázati felhívás 

előírásainak megismerését és a pályázat benyújtásáról szóló vezetői döntést követően 

elkészítésre, majd beadásra kerül a pályázati dokumentáció.  

 A pályázati dokumentáció formai és/vagy tartalmi hiányosságai esetén a közreműködő 

szervezet felhívása alapján javításra, kiegészítésre és ismételt benyújtásra kerül a pályázati 

dokumentáció. 

 Nyertes pályázat esetén előkészítésre kerül a Támogatási Szerződés. A Támogatási 

Szerződés aláírására a kormánymegbízott jogosult.  

 A Támogatási Szerződés aláírását követően a jogszabályi előírásokkal összhangban 

szükséges a Támogatási Szerződés szerinti előírásokat végrehajtani.  

 A Támogatási Szerződés módosítások kezdeményezése, a változás-bejelentések 

előkészítése a pályázati referensek feladatát képzi.  

 A folyamatban lévő projektek vonatkozásában - amennyiben a projektmenedzsmenti 

feladatokat a kormányhivatal munkatársai látják el - az előlegigénylések, kifizetési kérelmek, 

beszámolók összeállítása, valamint ezen dokumentumok (a továbbiakban együtt: elszámolási 

dokumentáció) szükség szerinti hiánypótlása az osztály feladatát képzik.  

 Az elszámolási dokumentáció vezetői jóváhagyást követően rögzítésre kerül az EMIR 

rendszerbe, majd elektronikus úton továbbításra kerül a közreműködő szervezet részére.  

 A projekt zárásakor záró kifizetési kérelmet, illetve beszámolót szükséges benyújtani 

részletezve a projekt keretében elért célokat és az azokhoz felhasznált erőforrásokat.  

 A projekt sikeres zárását követően a projektdokumentáció megőrzéséről az osztály köteles 

gondoskodni.  

 A projekt fenntartási időszakában a Támogatási Szerződés által előírt időszaki jelentéseket, 

adatszolgáltatásokat a pályázati referensek végzik. 

 

h) A szerződések nyilvántartásának vezetése 

 A szerződés-nyilvántartási referens a kormányhivatal szerződéseiről nyilvántartást vezet. 

 A Szerződéskötési Szabályzat alapján valamennyi szerződés előkészítésre jogosult 

szervezeti egység az aláírást, valamint a Pénzügyi és Számviteli Osztályon történő átadást 

követően digitalizálásra átadja a szerződést a szerződés-nyilvántartási referensnek.  
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 A szerződések digitalizálása pdf formátumban történik az Y:\KOZOS\SZERZODESEK 

mappába. Valamennyi átadásra kerülő szerződésről az alábbi adatok kerülnek rögzítésre a 

nyilvántartásba: 

- érintett szervezeti egység neve, 

- partner adatai (név, cím, adószám, bankszámlaszám), 

- a szerződés pénzügyi vonzata (bevétel/kiadás), 

- szerződéskötés dátuma, időtartama, lejárata, 

- szerződés megnevezése, típusa, tárgya, 

- szolgáltatás helyszíne, 

- szerződés szerinti összeg, éves összesítés, 

- felmondási idő. 

 

i) Teljesítésigazolási feladatok ellátása, számla ellenőrzés 

 A kormányhivatal által kötött szerződések szerint a partner csak a teljesítésigazolás 

kézhezvételét követően állíthat ki számlát. A teljesítésigazolás kiállításának feltételeit az 

egyedi szerződések tartalmazzák. Például szolgáltatás igénybevételére (takarítás, őrzés-

védelem, karbantartás, stb.) kötött szerződések esetén az egyes telephelyeken lévő 

szervezeti egységek vezetői által megküldött teljesítési nyilatkozatok alapján kerül kiállításra a 

teljesítésigazolás. 

 A teljesítésigazolás az aláírására jogosult vezető ellenjegyzése után elektronikus úton kerül 

megküldésre a partner részére.  

 Ezt követően a partner kiállítja és benyújtja a számlát.  

 A beérkezett és a Pénzügyi és Számviteli Osztály által ellenőrzött nem szakmai jellegű 

számlák utalványozás előtti engedélyezés céljából átadásra kerülnek az osztály részére. 

 Ellenőrzésre kerülnek a szolgáltató által beküldött, a teljesítést alátámasztó dokumentumok, 

valamint a szervezeti egységek vezetői által beküldött teljesítési nyilatkozatok. Vizsgálni 

szükséges a megrendelés jogosságát, a teljesítés dátumát, valamint a szerződés szerinti 

összeget.  

 Amennyiben valamennyi dokumentum megfelelően rendelkezésre áll az osztály vezetője 

aláírásával igazolja a szolgáltatás teljesítésének jogszerűségét, szükségességét és 

összegszerűségét. 

 

j) Az épületek üzemeltetési feladatainak ellátása 

 A mindenkor hatályos és érvényben lévő szerződések alapján történik a feladat ellátása. Az 

épület működtetéséhez szükséges közüzemi szolgáltatások (víz, gáz, villamos energia, 

hőszolgáltatás, hulladék) szerződések előkészítése, módosítása, nyilvántartása a 

szolgáltatási, működési ügyintéző feladatát képezi. A közüzemi szerződések megkötése a 

szolgáltatók egyedi szerződései és ügymenete alapján jön létre. A közüzemi szerződések 

aláírására a Főosztály vezetője jogosult.  

 Az épületek folyamatos működését biztosító karbantartási, takarítási, őrzés-védelmi 

feladatokat a működési, igazgatási ügyintéző végzi, a mindenkor hatályos szerződések 

alapján. További feladata a kormányhivatal által használt ingatlanok szolgáltatási feladatainak 

ellátása, szerződések betartása, változások, módosítások ügyintézése. Közreműködő és 

előkészítő tevékenység alapján a szolgáltatási szerződések szakmai, műszaki feladat 

meghatározással, történnek. Feladata az üzemeltetéshez kapcsolódó valamennyi szerződés 

felülvizsgálata, szabályszerű megkötése, azok esedékes módosítása. Szükséges a 

hatáskörébe vont, jóváhagyott szerződésekben rögzített kötelezettségek teljesítésének 

folyamatos ellenőrzése.  

 Feladatok közé tartozik a hivatali munkavégzést biztosító szerződött partnerekkel való 

kapcsolattartás, szükségletek és kérések koordinálása, a folyamatok biztosítása, betartása és 

betartatása.  

 Az épületek karbantartásával kapcsolatosan a szervezeti egységek szolgáltatási 

igénybejelentő lapon kérhetik a havi és soron kívüli igényeiket. Az igények a főosztály e-mail 

címén keresztül érkeznek az üzemeltetési területre. Az üzemeltetési területre beérkezett 
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igényeket, nyilvántartást követően sürgős és nem sürgős kategóriába kell csoportosítani. 

Sürgős igényeket a karbantartást végző szolgáltató felé soron kívül meg kell küldeni, az épület 

és a munkavállalók biztonságát figyelembe véve. Amennyiben az igénybejelentés jellegéből 

adódóan nem igényel sürgős beavatkozást abban az esetben heti bontásban kell gyűjteni az 

igényeket, majd összesítve kell megküldeni a karbantartást végző szolgáltató felé.  

 Az épületüzemeltetési folyamatban központilag szükséges kezelni a téli és nyári időszakban a 

fűtési-hűtési berendezések indítását, leállítását.  

 A kormányhivatali épületekben nagy számban előforduló személy és teherfelvonó 

berendezések az ügyfelek és dolgozók biztonsági szempontjai és a felvonók üzemeltetéséről 

szóló jogszabályok betartása alapján fokozott figyelmet igényelnek, emiatt az üzemeltetési 

területre beérkezett meghibásodásokat soron kívül kell jelezni a karbantartó szolgáltató felé.  

 A vagyonvédelmi rendszerek folyamatos karbantartása szükséges az épületek biztonságának 

védelme érdekében. A nagy forgalmú telephelyek élőerős biztonsági szolgálatot igényelnek az 

épületek védelme és ügyfelek irányítása céljából.  

 A hivatali mobiltelefon és vezetékes telefon szolgáltatás folyamatos működtetése érdekében, 

a szolgáltatási, működési ügyintéző ellátja a feladatkörében szükséges szerződések 

előkészítését, módosítását, nyilvántartások vezetését.  

 Feladat a mobilkommunikációs eszközök kiadása, visszavétele, szolgáltatások nyilvántartása, 

SIM kártya, NET kártya, mobiltelefon, mobil internet és kiegészítő készülékigénylésekkel 

kapcsolatos ügymenet biztosítása. A költségkerettel rendelkező és a teljes költségviselés 

mellett működtetett előfizetések számla alapú mobil költségeiről havi nyilvántartás vezetése 

szükséges. 

 Biztosítani kell a mobilkommunikációs eszközök és szolgáltatások folyamatos működését, 

meghibásodások esetén intézkedni kell annak mielőbbi elhárításáról.  

 A szolgáltatási szerződések aláírására a Főosztály vezetője jogosult.  

 Azokban az épületekben, ahol a kormányhivatal az épület területének egy részét használja, 

de nem üzemeltető, illetve a kormányhivatal üzemeltetésében lévő épületekben használatra 

átadott területek vannak, a költségek elszámolására üzemeltetési megállapodás kötése 

szükséges. Az üzemeltetési megállapodás előkészítése, illetve a beérkező megállapodások 

véleményezése a szolgáltatási, működési ügyintéző feladata. Feladatellátás keretében ellátja 

a területi adatok ellenőrzését, épület fenntartási, szolgáltatási szerződésekre vonatkozó 

költség részarányok meghatározását, a megállapodás elszámolási adatlapjainak elkészítését. 

Az adatlap egyeztetését és elfogadását követően a Főosztály vezető jóváhagyásával 

megküldi a Jogi és Perképviseleti Osztályra a megállapodás elkészítése céljából. 

 

k) A gépjárművek üzemeltetési feladatainak ellátása 

 A kormányhivatal gépjárműállományával kapcsolatos szabályzat előkészítése, módosítása, 

gépjármű állomány nyilvántartása, karbantartása, a szolgáltatási, működési ügyintéző 

feladata. Feladatellátás keretében végzi a hivatali gépjármű állomány működőképességét 

biztosító szerződések betartását, betartatását.  

 Gondoskodni szükséges a járművek biztosításának folyamatosságáról, a gépjárművek 

üzemanyagkártyáinak megrendeléséről, pótlásáról.  

 Feladata a hivatali gépjárművek személygépkocsi, tehergépkocsi, mezőgazdasági erőgép, 

halászati hajtóerőgépek és egyéb, speciális járművek) nyilvántartása.  

 A hivatali gépjármű vezetésére jogosult személyek részére használati engedély kiállítása, a 

kiadott használati engedélyekről, azok visszavonásáról, illetve az abban foglalt adatok 

módosításáról nyilvántartás vezetése. Nyilvántartja a gépjármű üzemeltetési szabályzatban 

foglalt engedélyek, nyilatkozatok, kérelmek kiadását.  

 A heti gépjárműigénylések a Főosztályra, valamint a gépjármű koordinátor részére kerülnek 

megküldésre. A beérkezett igények gazdasági és szakmai szempontok figyelembevételével, a 

flotta gépjárművek elosztása, az osztályvezető jóváhagyásával történik. 

 A gépjárművek használhatóságának biztosítására folyamatos karbantartás szükséges, mely 

magában foglalja a garanciális és garancia időn túli kötelező szervízeléseket.  



21 
 

 A hivatali gépjárművek igénybevétele menetlevél vezetése mellett történik, melynek havi 

kilométer elszámolása a mindenkor hatályos rendeletek alapján történik.  

 

l) A költözések, szállítási, anyagmozgatási feladatok ellátása 

 A kormányhivatali épületek optimális kihasználtsága érdekében a szervezeti egységek 

elhelyezése céljából, megelőző helyszíni bejárást követően anyagmozgatási, szállítási 

feladatokat kell végezni. A feladatot képezi a bútorok, berendezések leszerelése, helyszínre 

szállítása, elhelyezése, a szükséges felületi struktúra kialakítása.  

 A szervezeti egységek napi feladatellátását biztosító iratanyagok elhelyezésére irattárak 

kialakítása, iratanyagok mozgatása szükséges. A feladatellátás keretében a beérkező igények 

alapján meg kell szervezni a feladat ellátását, összehangolva az igénylő szervezeti egység 

munkafolyamataival.  

 A megye területén elhelyezkedő kormányhivatali szervezeti egységek irodaszerekkel és 

egyéb anyagokkal, eszközökkel való ellátását, a szükségletek és kérések figyelembevételével 

kell teljesíteni. Egy irányba történő szállítási feladatok összevonásra kell, hogy kerüljenek a 

gazdasági szempontok érdekében.  

 A feladatok ellátása során a munkavédelmi szabályok betartása kötelező, ezért fokozott 

figyelmet és körültekintést igényel a szállítási és anyagmozgatási feladat ellátása. 

 

IV. 1. 3. Informatikai Osztály 

 

a) Választásokkal kapcsolatos feladatok 

 ellátja a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) szakmai irányítása alapján a Területi 

Választási Iroda informatikai feladatait, 

 elkészíti a Területi Választási Iroda (a továbbiakban: TVI) megbízása alapján a névjegyzéket, 

 részt vesz a NVI által kiadott forgatókönyvben előírtak alapján a választási informatikai 

próbákon, a szavazást megelőző és a szavazás napi informatikai feladatokban, 

 a választással kapcsolatos programok megismerése, 

 kapcsolattartás, segítségnyújtás a HVI-knek, 

 névjegyzék továbbvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás, 

 VÜR levelezőrendszer, fórum figyelése naponta több alkalommal. 

 

b) Személy és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok 

 a Helyi program telepítése igény szerint, 

 a Helyi program használatával kapcsolatos felhasználói oktatás, folyamatos segítségnyújtás az 

üzemeltetés során, 

 DECÉRT állományok leválogatása a településekre, 

 DECÉRT állományok megküldése e-mailben a településeknek. 

 

c) Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK) üzemeltetési feladatai 

 településekkel kapcsolattartás, HELP_DESK feladatok ellátása, 

 levelező és fórum figyelése, 

 anyakönyvi jogosultságokhoz VPN kártya kiadása, 

 anyakönyvi jogosultságok kezelése. 

 

d) Okmányirodai levelező rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok 

 okmányirodai hálózatba kötött számítógépen a fórum és dokumentumok rendszeres figyelése 

és továbbítása,  

 kérés továbbítása a KEK KH Help Desk felé hálózaton, 

 határidőre történő intézkedés a beérkező levelek, dokumentumok alapján. 
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e) Elektronikus levelezéssel kapcsolatos feladatok 

 a hivatali levelező rendszer fiókjainak napi ellenőrzése, 

 határidőre történő intézkedés a beérkező levelek, dokumentumok alapján, 

 a kész állományok továbbítása a levelező rendszeren. 

 

f) Adatmentéssel, visszatöltéssel kapcsolatos feladatok 

 a mentési tervnek vagy rendkívüli állapotnak megfelelően a mentési, visszaállítási időpont 

kitűzése, 

 az érintett felhasználók értesítése, leválasztása, folyamatok bezárása, 

 mentés elkészítése (egy vagy több példányban), 

 mentés ellenőrzése, 

 visszaállítás esetén a megfelelő mentés visszatöltése, 

 visszaállítás esetén a visszatöltés sikerességének ellenőrzése, 

 folyamatok újraindítása, felhasználók hozzáférésének engedélyezése, 

 címkézés, dokumentálás, biztonságos tárolás. 

 

g) Funkcionális alkalmazás üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 

 funkcionális alkalmazás bevezetése, 

 funkcionális alkalmazás felhasználói szintű betanítása, 

 funkcionális alkalmazás kulcsfelhasználói/rendszergazdai szintű betanítása, 

 funkcionális alkalmazás telepítése, 

 funkcionális alkalmazáshoz jogosultság igénylés/visszavonás, 

 funkcionális alkalmazás jogosultság beállítása, 

 funkcionális alkalmazás zavarmentes működésének biztosítása, 

 funkcionális alkalmazás meghatározott mentéseinek elvégzése, 

 funkcionális alkalmazás használatból történő kivonása. 

 

h) Szakmai alkalmazás üzemeltetésének támogatásával kapcsolatos feladatok 

 szakmai alkalmazás telepítése, 

 szakmai alkalmazáshoz jogosultság igénylése,  

 szakmai alkalmazás jogosultság beállítása, 

 szakmai alkalmazás zavarmentes működésének biztosítása. 

 

i) Közzététellel kapcsolatos feladatok 

 a kormányhivatal szervezeti egységeitől érkező honlapkarbantartási űrlap és melléklet 

ellenőrzése, 

 szükséges jóváhagyások begyűjtése, 

 a feltöltendő anyagok elektronikus formájú megküldésének ellenőrzése, 

 kormányhivatal honlapjára feltöltés, lejárati dátum szükség szerinti beállítása, 

 megjelenés napján ellenőrzés, 

 lejáratot követő törlés ellenőrzése. 

 

 

j) A kormányhivatal funkcionális informatikai rendszereinek fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok 

 koordinálja a különböző felmérések, tesztelések, rendszerfejlesztések megvalósítását, 

 fejleszti, szükség esetén kialakítja a kormányhivatal számítógépes informatikai rendszerét, 
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 figyelemmel kíséri az IT fejlődése során felmerülő új technológiai megoldásokat, megvizsgálja 

azok kormányhivatalban történő költséghatékony integrálhatóságát és terveket dolgoz ki az új 

technológiai fejlesztési lehetőségek bevezetésére vonatkozóan, 

 informatikai stratégiai tervet készít, és javaslatot tesz az amortizálódó eszközök tervszerű 

cseréjére, és a gazdaságosan nem javítható vagy elavult eszközök pótlására, 

 részt vesz az informatikai vonatkozású szolgáltatási szerződések előkészítésében, 

 a felhasználók által használt informatikai rendszerek (szakmai alkalmazások kivételével) 

kezelésének elsajátításában segítséget nyújt, 

 felügyeli a főosztályoknál ellátandó informatikai feladatokra vonatkozóan az informatikusok 

helyettesítési rendjét, amelynek keretében gondoskodik az informatikusok tudásbázisának 

fejlesztéséről és a helyi jogosultsági szintek biztosításáról a főosztályok vezetői és a felettes 

informatikai szervezetek vezetői bevonásával, 

 kialakítja a kormányhivatal hálózatához, a hálózati csoportokhoz, alkalmazásokhoz való 

hozzáférés hierarchikus rendszerét, amelyről nyilvántartást vezet, 

 a KEK KH felkérésére támogatja a felmerülő fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat. 

 

k) A kormányhivatal informatikai rendszereinek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 

 működteti a kormányhivatal számítógépes informatikai rendszerét, végzi annak folyamatos 

karbantartását, 

 ellátja az informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos rendszergazdai és HelpDesk 

feladatokat, 

 szakmai segítséget nyújt a számítógépes rendszerek használóinak, 

 közreműködik a kormányhivatal számítógépes fejlesztési és védelmi tervének 

kidolgozásában, közreműködik annak megvalósításában és a megvalósítást követően 

ellenőrzi a védelmi rendszerek működőképességét, 

 véleményezi a számítógépes informatikai rendszer kialakítását, 

 szakmai javaslatot készít a számítógépes rendszerek felhasználására, 

 az információbiztonság (sértetlenség, rendelkezésére állás) fenntartásának érdekében 

kialakítja az archiválási rendet, az állományokról és meghatározott szoftverekről biztonsági 

mentést készít, és azokat rendszeresen ellenőrzi, 

 gondoskodik a kormányhivatal hivatali kapuival kapcsolatos adminisztrációs feladatok 

végrehajtásáról, elkészíti a szükséges elektronikus űrlapokat, valamint segítséget nyújt a 

hivatali kapu ügyintézőinek. 

 

 

IV. 1. 4. Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 

 

a) Rendszeres személyi juttatások számfejtésében történő közreműködés, az illetmény 

kifizetése 

 A kormányhivatal és a MÁK között létrejött, az illetmény-számfejtési feladatokkal kapcsolatos 

megállapodás alapján, a főszámfejtési feladatokat a MÁK látja el.  

 A bérszámfejtési ügyintéző feladata, hogy a főszámfejtéshez szükséges távollét jelentéseket, 

valamint a dolgozók által érvényesíteni kívánt kedvezményekkel kapcsolatos nyilatkozatokat a 

MÁK részére továbbítsa. 

 A bérszámfejtési ügyintézők a főszámfejtés zárását követően előállt bérjegyzéket a 

munkáltatói intézkedésekkel összevetik, valamint ellenőrzik, hogy a távollét időtartamainak 

rögzítése a MÁK részéről megtörtént. 

 Az osztályvezető feladata a nettó illetmény utalása előtt, a jegyzékösszesítőn szereplő 

utalandó nettó illetmény, MÁK által előállított utalási állományokkal történő egyeztetése. A 

nettó kifizetendő illetmény korrigálható a dolgozók cafetéria tartozásai miatti levonásokkal. 
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b) Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése 

 A kormányhivatal és a MÁK között létrejött megállapodás alapján a kormányhivatal az 

illetmény-számfejtési program nem rendszeres ágán, intézményi számfejtés keretében a 

jubileumi jutalom, napidíj, szociális juttatás, munkába járás költségtérítés, cafetéria, megbízási 

díj, stb. illetményen kívüli tételeket számfejti. 

 Jubileumi jutalom, szociális juttatás esetében a munkáltatói intézkedés, napidíj estében a 

kiküldetési rendelvény, munkába járás költségtérítés esetében az elszámoló lap és a Jogi és 

Koordinációs Főosztály által vezetett nyilvántartás, cafetéria esetében a dolgozók cafetéria 

nyilatkozatai, megbízási díj esetében a megbízási szerződés, teljesítésigazolás, valamint a 

megbízott nyilatkozata képezi a számfejtés alapdokumentumait. 

 A számfejtés alapját képező bizonylatokon szereplő időtartam, összeg, jogcím, megbízási díj 

esetében a nyilatkozaton szereplő költséghányad kiválasztásával történik a számfejtés. 

 Napidíj számfejtésére a belföldi és külföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzatban foglaltak 

szerint kerülhet sor. 

 Munkába járás költségtérítés jogcímen a dolgozó által elszámolni kívánt km, nem haladhatja 

meg a Jogi és Koordinációs Főosztály által vezetett munkába járás költségtérítésben 

részesülőkről készített nyilvántartásban szerepelő engedélyezett km keretet. 

 

c) Levont adó, járulékok, munkaadót terhelő járulékok megfizetésének ellenőrzése 

 A nettó finanszírozás keretében a MÁK által készített bevallások alapján kerül megfizetésre a 

levont adó, járulék, valamint a kormányhivatal által fizetendő járulék. A bevallásokat a MÁK 

Illetmény-számfejtési Irodája küldi meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.  

 Havonkénti ellenőrzés keretében kerül egyeztetésre, hogy a bevallás szerinti adó- és 

járulékfizetés történt.  

 Az eltérések rendezése a rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó kivételével a MÁK feladata. 

 

d) Rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó bevallása, megfizetése 

 A Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztály által vezetett gépjármű nyilvántartás 

alapján kerülhet sor a cégautó adó fizetési kötelezettség bevallására, valamint a megadott 

határidőig a fizetési kötelezettség teljesítésére.  

 A rehabilitációs hozzájárulás alapját képező átlagos statisztikai létszámot a MÁK – az 

illetmény-számfejtési programból történő lekérdezéssel - a kormányhivatal rendelkezésére 

bocsátja.  

 A rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiszámításához a megváltozott 

munkaképességű személyek számának meghatározása szükséges.  

 A megváltozott munkaképességű személyekről vezetett nyilvántartás alapján számított 

létszámmal a fizetési kötelezettség csökkenthető. 

 

e) Cafetéria nyilvántartással kapcsolatos feladat 

 A cafetéria szabályzatban szereplő nyomtatványok kitöltésével kerül sor a cafetéria elemek 

kiválasztására.  

 A bérszámfejtési ügyintézők feladata, a dolgozók nyilatkozatainak ellenőrzése abból a 

szempontból, hogy a szabályzatban meghatározottak szerint történt a kitöltés és a 

rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásra került. Eltérések, nem a szabályzatban 

meghatározottak szerinti kitöltés esetén a nyilatkozatokat módosítani szükséges.  

 A bérszámfejtési ügyintézők feladata a dolgozók nyilatkozatai alapján a cafetéria elemek excel 

táblázatban történő feldolgozása, mely kormányhivatali szinten a dolgozók által igényelt béren 

kívüli juttatást tartalmazza cafetéria elemenként.  

 A bérszámfejtési ügyintézőknek figyelemmel kell kísérniük és folyamatosan nyomon kell 

követniük a jogviszony megszűnéseket, a 30 napot meghaladó távolléteket, és ennek 

megfelelően kell az időarányos keretösszeget meghatározni.  

 A bérszámfejtési ügyintéző a cafetéria nyilvántartására szolgáló táblázatban szereplő 

összeget az időarányos keretösszegnek megfelelően módosítja.  
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 Ha a dolgozó az időarányosan, részére járó keretösszegnél magasabb összegű cafetéria 

juttatásban részesült, akkor a bérszámfejtési ügyintéző, vagy a cafetéria szabályzat 7. számú 

nyilatkozata alapján a még kifizetésre váró illetményéből, társadalombiztosítási ellátásából 

történő levonást készíti elő feljegyzés kíséretében, vagy ha erre már nincs lehetőség, akkor a 

tartozás megfizetéséről készített felszólító levelet. 

 

f) Szociális, valamint gyermekvédelmi támogatás igénylése, utalása, elszámolása 

 A járási hivatalok adatszolgáltatásai alapján kerülhet sor az összesített támogatás igénylése 

adatszolgáltatás a MÁK, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére - tárgyhó 15. 

napjáig - történő megküldésére.  

 A járási hivatalok a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások folyósításával kapcsolatos 

eljárásrendben meghatározott határidőig a támogatások folyósításához szükséges 

adatszolgáltatást megküldik.  

 Ezen adatszolgáltatások alapján kerül sor a támogatások utalásra történő előkészítésére.  

 A támogatásokkal kapcsolatos elszámolás, könyvelési feladás alszámlánként tárgyhót követő 

hónap 15. napjáig a MÁK részére megküldésre kerül. 

 

V. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

 

V.1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  

Az Pénzügyi és Számviteli Osztályt, a Beruházási, Beszerzési és Üzemeltetési Osztályt, az 

Informatikai Osztályt, a Támogatási és Bérgazdálkodási Osztályt az osztályvezetők közvetlenül 

vezetik. 

A Főosztály további munkakörei: 

- bérszámfejtési ügyintéző 

- bevételi könyvvelő 

- diszpécser 

- ellátási ügyintéző 

- épületfenntartó, gondnok 

- épületfenntartó, karbantartó 

- eszköz nyilvántartási ügyintéző 

- főkönyvi könyvelő 

- gépjármű-igazgatási ügyintéző 

- gépjárművezető Mt. 

- igazgatási ügyintéző, pénztáros 

- informatikus 

- informatikus rendszergazda 

- informatikus, koordinátor 

- ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

- jogi ügyintéző 

- működési-igazgatási ügyintéző 

- pénztáros 

- pénzügyi ügyintéző 

- pénzügyi ügyintéző, koordinátor 

- statisztikai ügyintéző 

- szállítói számla könyvelő 

- számviteli ügyintéző 

- szerződés nyilvántartási referens 

- szolgáltatási és működési ügyintéző 

- szolgáltatási, működési ügyintéző, gépjárművezető 

- titkársági ügyintéző 

- vagyongazdálkodási ügyintéző. 
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V.2. A Főosztály vezetőjének feladatai  

 

a) A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 

főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és felelős a 

szervezeti egységek feladatainak ellátásáért. 

b) Pénzügyi ellenjegyzéssel látja el a kormánymegbízott, a főigazgató gazdasági intézkedéseit. 

c) A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a Kormányhivatal kiadmányozási és 

helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot. 

d) Elkészíti a Főosztály osztályvezetőinek munkaköri leírásait. 

e) Elkészíti a kormányhivatal ügyendjének a Főosztályra vonatkozó mellékletét és szükség esetén 

gondoskodik annak felülvizsgálatáról. 

f) A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, ellenőrzési 

tervét. 

g) Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 

h) A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért. 

i) Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását, melyről a 

főigazgató számára havonta jelentést készít. 

j) Ellenőrzi és szignálja a Főosztály által készített és a kormánymegbízott, a főigazgató által 

kiadmányozandó ügyiratokat. 

k) Gyakorolja a Főosztály kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében a kormánymegbízott 

által a rá átruházott munkáltatói jogokat. 

l) Gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 

m) Tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 

n) Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések meghozatalára. 

o) Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a kormánymegbízott, a főigazgató, valamint az 

igazgató állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 

p) Gondoskodik a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről. 

 

V.3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai 

 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 

b) Felelős az osztály feladatainak ellátásáért. 

c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben. 

d) Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. 

e) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról. 

f) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített és a kiadmányozandó ügyiratokat. 

g) Elkészíti az osztály dolgozóinak munkaköri leírásait. 

h) Feladata a szabadságok ütemezett kiadásainak nyomon követése és ellenőrzése az osztályán 

dolgozók tekintetében. 

i) Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a főosztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és 

hatáskörébe utal. 

 

V.4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai  

 

a) A Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a Kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és felelősséggel 

részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában. 

b) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket. 

c) Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

d) Közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában. 
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e) Kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint a 

munkacsoport munkájában. 

f) Részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken. 

g) Felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért.  

h) Elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 

i) Ellátja a nevére szignált ügyekben az elkészített kiadmányok, kimenő iratok alszámra történő 

iktatását. 

j) Összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést. 

k) Közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint végrehajtja 

a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat. 

l) Közreműködik a döntések közlésében. 

m) Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 

 

V.5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai 

 

a) Ellátja a Főosztály jelenléti ív vezetéséhez kapcsolódó feladatait. 

b) Előkészíti a Főosztály havi ügyintézési statisztikai jelentését. 

c) Ellátja a Főosztály tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat. 

d) Ellátja a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában meghatározott iratkezelési feladatokat. 

e) Ellátja a Főosztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 

f) Kezeli a Főosztályra érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 

g) Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységekben. 

h) Összeállítja és leadja az irodaszer igényeket és gépkocsi igénylést. 

i) Eljár mindazon ügyekben, mellyel a főosztályvezető és az osztályvezető megbízza. 

j) Feladatait a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az 

ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával látja el. 

 

V.6. A Főosztály munkavállalójának feladatai 

 

a) A Főosztály munkavállalója a jogszabályok, a Kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában. 

b) A kormányhivatali gépjárművek üzemeltetése a vonatkozó szabályzat betartásával. 

c) A gépjárművek vezetése, személy- és áruszállítási feladatok elvégzése. 

d) A gépjárművek állagmegóvása, műszaki előírások betartása. 

e) Előírt nyilvántartások vezetése, havi elszámolások biztosítása. 

f) Közreműködés a kézbesítési, a kormányhivatali rendezvények, egyéb feladatok lebonyolításában. 

g) Épület üzemeltetése során jelentkező kisebb hibák kijavítása, illetve javítás iránti intézkedés.  

h) Étkezők, mosdók, vizes blokkok ellenőrzése, szükség szerinti javítása. 

i) Szociális és egészségügyi helyiségek üzemképességének biztosítása. 

j) Feladata a kormányhivatal vagyonkezelésében és használatában álló ingatlanok felügyelete, 

épületbiztonsági, működési és ellátási feladatok szervezése, végrehajtása. 

k) Közüzemi szolgáltatókkal, javítási, karbantartási tevékenységet végzőkkel kapcsolattartás, 

szolgáltatás teljesítésének ellenőrzése. 

l) Anyagmozgatási, pakolási feladatok, költöztetés szervezése és közreműködés. 

m) Karbantartási és egyéb anyagok beszerzése, az osztályok jóváhagyott beszerzési igénye alapján. 

n) Közreműködik a hivatali rendezvények, képzések és vizsgáztatások technikai lebonyolításában. 

o) Az üres ingatlanok tekintetében a közüzemi szolgáltatók mérőóráinak havi ellenőrzése. 

p) Közreműködés a leltározási és selejtezési feladatokban. 

 

 

V.7. Ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések  

 

V.7.1. Felügyeleti ellenőrzések  
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A kormányhivatalt érintő ellenőrzések során a főosztály az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátja az 

főosztály feladatihoz tartozó adatokat, dokumentumokat.  

 

V.7.2. Helyszíni ellenőrzések  

A kormányhivatalt érintő ellenőrzések során a főosztály az ellenőrző szerv rendelkezésére bocsátja az 

osztály feladatihoz tartozó adatokat, dokumentumokat.  

 

 

VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI.1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

A Főosztály munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig 8
00

 órától 16
30

 óráig, pénteken 8
00

 órától 

14
00

 óráig tart. 

VI.2. Munkarend 

A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, amelyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 

és távozás időpontját. 

A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11
30

 órától – 14
00

 óráig terjedő 

időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével lehet. 

 

Debrecen, 2015. június 1. 

 

                    

 



 
 
 
 
 
 
 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 15. számú melléklete 
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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ügyrendjének 15. számú melléklete 

 

A JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY ÜGYRENDJE  

(e melléklet vonatkozásában a továbbiakban: Főosztály, illetve Ügyrend) 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I.1. Az Ügyrend hatálya 

Az Ügyrend hatálya a Főosztály valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, 

valamint munkavállalójára terjed ki. 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 

a) megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály   

b) székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 54.   

 a munkavégzés további helyszíne(i): -    

c) postafiók címe: 4002 Debrecen, Pf. 83.  

web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar  

e-mail: koordinacio@hbmkh.hu  

I.3. Illetékesség 

A Főosztály feladatait, feladatkörét Hajdú-Bihar megyére kiterjedően látja el. 

  

II. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

A Főosztályt főosztályvezető vezeti. A Főosztály további, nem önálló szervezeti egységei, annak 

adatai és vezetői: 

II.1.  Humánpolitikai és Szervezési Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54.  

b) telefonos és egyéb elérhetősége:  

telefon: (52) 504-161  

fax: (52) 504-105 

c) vezetője: osztályvezető 

 

II.2.   Jogi és Perképviseleti Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége:  

telefon: (52) 504-168 

fax: (52) 504-105 

c) vezetője: osztályvezető 

 

II.3.   Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály 

a) címe: 4024 Debrecen, Piac u. 54. 

b) telefonos és egyéb elérhetősége:  

telefon: (52) 504-136 

fax: (52) 504-105 

c) vezetője: osztályvezető 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
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III. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK 

III. 1. A Főosztály feladatai feladattípusonként 

a) kodifikációs feladatok 

- a Főosztály feladatkörébe tartozó kormánymegbízotti utasítások, szabályzatok, ügyrend 

előkészítése, jogszabály módosítási javaslatok véleményezése, előkészítése,  

b) koordinációs feladatok 

- a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolása, a 

szakmai feladatokat ellátó főosztályok, valamint a járási hivatalok tevékenységének 

koordinálása, szakmai képzési feladatok ellátása, továbbá a szakmai irányítással kapcsolatos 

egyes feladatok ellátása, monitoring,  

c) közhatalmi, hatósági feladatok 

- a központi államigazgatási szervek területi szervei tekintetében a kormánytisztviselői és a 

közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések és a közszolgálati 

nyilvántartás vezetésének ellenőrzése, továbbá külön jogszabályban meghatározottak szerinti 

kormányzati közszolgálati ellenőrzés lefolytatása,  

d) funkcionális feladatok 

- humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási, szabályozási és iratkezelési, ellenőrzési, 

koordinációs, valamint jogi (peres képviseleti) feladatok ellátása, 

e) egyéb feladatok 

- adatszolgáltatások, jelentések, beszámolók, statisztikai elemzések készítése, a 

kormányhivatal szervezeti egységeinek eljárásaiban való közreműködés.  

III. 2. A Főosztály szervezeti egységeinek egyes feladatai feladattípusonként 

III. 2. 1. A Humánpolitikai és Szervezési Osztály feladatai 

III. 2. 1. 1. A Humánpolitikai és Szervezési Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

a) Az SZMSZ, valamint további, jogszabályban kapott felhatalmazás alapján elkészíti, illetve 

felülvizsgálja a következő - az osztály felelősségi körébe tartozó - kormánymegbízotti 

utasításokat, valamint szabályzatokat: 

- közszolgálati szabályzat, 

- a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló utasítás, 

- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség rendjéről szóló szabályzat, 

- a teljesítményértékelésről, minősítésről szóló szabályzat, 

- a cafeteria juttatásról szóló szabályzat, 

- lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló szabályzat, 

- munkavédelmi szabályzat, 

- tűzvédelmi szabályzat, 

- helyi ügyeleti feladatokról, működési és dokumentálási rendjéről szóló szabályzat. 

III. 2. 1. 2. A Humánpolitikai és Szervezési Osztály egyes közhatalmi, hatósági feladatai 

tekintetében 

a) Ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei tekintetében a kormánytisztviselői 

és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket, valamint a 

közszolgálati nyilvántartás vezetését, illetve külön jogszabályban meghatározottak szerint 

kormányzati szolgálati ellenőrzést végez. 

b) A helyi önkormányzati szervek tekintetében külön jogszabályban meghatározottak szerint 

közszolgálati ellenőrzést végez. 

III. 2. 1. 3. A Humánpolitikai és Szervezési Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) A kormányhivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló kormány-

tisztviselők és munkavállalók – ideértve az uniós források terhére alkalmazott 

kormánytisztviselőket, munkavállalókat is – tekintetében ellátja a személyügyi, fegyelmi, 

kártérítési, szociális és kegyeleti döntésekkel összefüggő feladatokat. 
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b) Elkészíti a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket, az ezzel 

kapcsolatos iratokat és nyilvántartásokat elkülönítetten kezeli. 

c) Végzi a kormányhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők tartalékállományba 

helyezésével kapcsolatos feladatokat.  

d) Elkészíti a munkakör betöltésére vonatkozó pályázati eljárásokat, valamint ellátja a beérkezett 

pályázati dokumentációk feldolgozásával, kezelésével kapcsolatos feladatokat.  

e) Közreműködik a teljesítménykövetelmények kitűzésének, valamint az annak alapján készített 

éves minősítés szakmai előkészítésében. 

f) Közreműködik a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő feladatok elvégzésében. 

g) A kormányhivatal alkalmazásában álló kormánytisztviselőkre és munkavállalókra vonatkozóan 

ellátja a munkavédelemmel és tűzvédelemmel kapcsolatos teendőket, a munkavédelmi és 

tűzvédelmi oktatás megszervezését, a munkavédelmi és tűzvédelmi helyzet folyamatos 

figyelemmel kísérését, az előírt jelentések, beszámolók, statisztikák készítésére vonatkozó 

feladatokat, valamint a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok hatályosulásának és 

naprakészségének vizsgálatát. 

h) Közreműködik a kormánytisztviselők és munkavállalók előzetes, időszakos, valamint soron 

kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatáról. 

i) Elkészíti a kormányhivatal éves intézményi képzési tervét, valamint közreműködik az egyéni 

képzési tervek összeállításában, módosításában. 

j) Gondoskodik az ügykezelői, közigazgatási alapvizsgák, közigazgatási szakvizsgák, 

anyakönyv-vezetői szakvizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák 

előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és a vizsgák lebonyolításáról. 

 III. 2. 1. 4. A Humánpolitikai és Szervezési Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Elkészíti a kormánymegbízott számára – a rendvédelmi szervek és a NAV kivételével – a 

Kormánynak alárendelt szervek területi szervei vezetőinek kinevezésére és felmentésére 

irányuló javaslatokat. 

b) Közreműködik a címzetes főjegyzői cím véleményezésével és felterjesztésével kapcsolatos 

feladatok végzésében. 

c) Állami kitüntetés és egyéb elismerés, továbbá ágazati kitüntetés adományozására 

vonatkozóan felterjesztési javaslatot készít. 

d) Ellátja a kormányhivatalnál szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók fogadásával összefüggő 

feladatokat. 

III. 2. 2. A Jogi és Perképviseleti Osztály feladatai 

III. 2. 2. 1. A Jogi és Perképviseleti Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) Ellátja a kormányhivatal meghatározott ügyeivel kapcsolatos szakmai és egyéb peres és nem 

peres képviseletet. 

b) A bíróságok és más hatóságok előtti peres és peren kívüli eljárásokban biztosítja a 

kormánymegbízott és a kormányhivatal képviseletét, kivéve az Építésügyi, Hatósági, Oktatási 

és Törvényességi Felügyeleti Főosztály peres és peren kívüli eljárásaiban. 

c) Jogi szakmai segítséget nyújt és okirat szerkesztési feladatokat lát el a kormánymegbízott, a 

főigazgató, az igazgató, a főosztályvezető kiadmányozásával érintett kormányhivatali 

utasítások, szabályzatok, szerződések, jogszabály-módosítási javaslatok előkészítéséhez.  

d) Jogi szakmai konzultáció keretében együttműködik a hatósági feladatot ellátó szervezeti 

egységek megkeresése alapján, és nem szakmai feladat ellátásához véleményt nyilvánít, 

tájékoztatást nyújt. 

e) Koordinálja a kormányhivatal szabályzatainak valamennyi szervezeti egység 

közreműködésével történő elkészítését, gondoskodik azok nyilvántartásáról. 

f) A kormányhivatalt érintő  a közigazgatási alap- és szakvizsga, valamint az ügykezelői 

alapvizsga szervezésével kapcsolatos szerződések, továbbá az érettségi vizsgák 

megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szerződések, a közüzemi szerződések, 

Magyar Posta Zrt.-vel kötött szerződések, beszerzési, közbeszerzési eljárás keretében 

megkötött szerződések, vagyonkezelési szerződések, megállapodások, pályázatokhoz 

kapcsolódó támogatási szerződések, konzorciumi megállapodások kivételével  valamennyi 

szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről gondoskodik. 
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g) Közreműködik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által vezetett szerződések 

nyilvántartásában. 

h) A kormányhivatal szervezeti egységeitől érkező büntető feljelentések jóváhagyásra való 

előkészítése. 

III. 2. 3. A Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály feladatai 

III. 2. 3. 1. A Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály kodifikációs feladatai tekintetében 

b) Az SZMSZ, valamint további, jogszabályban kapott felhatalmazás alapján előkészíti, illetve 

felülvizsgálja a következő – az osztály felelősségi körébe tartozó – kormánymegbízotti 

utasításokat, valamint szabályzatokat: 

- Adatvédelmi Szabályzat 

- Biztonsági Szabályzat 

- Egyedi Iratkezelési Szabályzat 

- Ellenőrzési Keretszabályzat 

- Házirend 

- Helyettesítési rendről szóló Szabályzat 

- Kiadmányozási Szabályzat 

- Közzétételi Szabályzat 

- Sajtószabályzat 

- Szabályzat a Bélyegzők kezelésének rendjéről és nyilvántartásáról 

- Szabályzat a szerződéskötés rendjéről 

c) Koordinálja a kormányhivatal jogszabály módosítási javaslatainak, véleményeinek 

elkészítését.  

d) Koordinálja a kormányhivatal ügyrendjének elkészítését, módosítását, továbbá koordinálja az 

SZMSZ, valamint a kormányhivatal Alapító Okiratával kapcsolatos kodifikációs feladatok 

ellátását.    

III. 2. 3. 2. A Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály koordinációs feladatai tekintetében 

a) Gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi 

összehangolásáról. 

b) Részt vesz a szakmai irányítási tevékenység koordinálásában.  

c) Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével és minőségfejlesztésével, az e-közigazgatás 

kialakításával kapcsolatos feladatok területi összehangolásában, szervezésében. 

d) Gondoskodik a szervezeti egységek ügyfélfogadási, ügyfélszolgálati rendszerének 

összehangolásáról. 

e) Kezdeményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyfélfogadási, 

ügyfélszolgálati rendszerének összehangolását, továbbá szakmai támogatást nyújt az 

ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez. 

f) Gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer koordinálásáról, ennek 

keretében elősegíti annak naprakész működését. 

g) Kapcsolatot tart a szervezeti egységek vezetőivel a feladatkörüket érintő ügyekben. 

h) Előkészíti a kormányhivatal tájékoztatási és döntés-előkészítési fórumainak éves tervét. 

i) Gondoskodik a szervezeti egységek vezetői részére tartott értekezletek megszervezéséről. 

j) Gondoskodik a kormányhivatal szakmai rendezvényei, illetve a kormánymegbízott utasítása 

szerint összehívott megyei koordinációs értekezletek, valamint a szakmai koordinációs 

értekezletek (jegyzői értekezlet, szervezeti egységek vezetői részére tartott értekezlet) 

megszervezéséről. 

k) Koordinálja az okmányirodai szolgáltatást is nyújtó kormányablakok tevékenységét. 

l) Koordinálja a kormányhivatal hatályos kormánymegbízotti utasításaiban, valamint 

szabályzataiban meghatározott feladatok végrehajtását.  

m) Elkészíti a kormányhivatal tevékenységéről szóló éves beszámolót a szervezeti egységek 

közreműködésével. 

n) Félévente szöveges beszámolót és adatokat kér a kormányhivatal szervezeti egységeitől, 

melyek alapján tájékoztatót készít a kormánymegbízott és a főigazgató részére. 

o) Elkészíti a kormányhivatal összevont ellenőrzési tervét és hatósági ellenőrzési tervét a 

szervezeti egységek közreműködésével. 



6 
 

p) Gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek 

összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről. 

q) Gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, 

alkalmazásáról. 

r) Elkészíti a kormányhivatal intézményi munkatervét a szervezeti egységek közreműködésével. 

s) Közreműködik az adatvédelmi és közzétételi feladatok ellátásában. 

t) A Hajdú-Bihar Megyei Államigazgatási Kollégium (a továbbiakban: államigazgatási kollégium) 

működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatok ellátása keretében 

- előkészíti az államigazgatási kollégium ügyrendjét és annak módosítását, figyelemmel a 

jogszabályi változásokra és az államigazgatási kollégium tagjainak javaslatára, 

- összeállítja az államigazgatási kollégium éves munkaprogramját az államigazgatási 

kollégium tagjainak közreműködésével, 

- előkészíti és lebonyolítja a munkaprogram alapján az ügyrendben meghatározott 

időközönként az államigazgatási kollégiumi üléseket, 

- előkészíti és lebonyolítja az államigazgatási kollégium rendkívüli üléseit, 

- ellátja az állandó és eseti bizottságok működésével kapcsolatos koordinációs és 

adminisztrációs feladatokat. 

 

III. 2. 3. 3. A Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály funkcionális feladatai tekintetében 

a) Ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei, továbbá a területi illetékességgel 

államigazgatási feladatot ellátó más szervek és személyek tekintetében az ügyiratkezelésről, 

valamint az ügyiratkezeléssel összefüggésben általuk kezelt adatok nyilvántartásáról és 

védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtását az 

illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint. 

b) Ellenőrzi a helyi önkormányzati szervek tekintetében az ügyiratkezelésről, valamint a szerv 

által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

jogszabályok végrehajtását az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és program 

szerint. 

c) Koordinálja a kormányhivatal iratkezelési feladatait.  

d) Ellenőrzi a szervezeti egységek ügyiratkezelését, valamint az egységes iratkezelési 

szabályzat és az egyedi iratkezelési szabályzat végrehajtását. 

e) Ellátja a polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatalok egyedi iratkezelési 

szabályzatainak elkészítéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásának feladatait. 

 

III. 2. 3. 4. A Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály egyéb feladatai tekintetében 

a) Ellátja a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározott feladatokat.  

b) Intézi az osztályra szignált közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket. 

c) Ellátja a főigazgató titkársági feladatait. 

d) Ellátja a Főosztály iratkezelésével kapcsolatos feladatait. 

e) Előkészíti véleményezésre a kormánymegbízott számára – a rendvédelmi szervek és a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével – a kormánynak alárendelt szervek területi szervei 

létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékességi területük módosítására 

vonatkozó előterjesztést. 

f) Ellátja a postázással kapcsolatos feladatokat a kormányhivatal székhelyén. 

g) Gondoskodik a Belső Szállító Járat működtetéséről. 

h) Ellátja a kormányhivatal székhelyére érkező küldemények érkeztetésével összefüggő 

feladatokat. 

i) Ellátja az egységes ügyiratkezelő rendszer keretében működő Központi Érkezető Rendszerrel 

(KÉR) kapcsolatos feladatokat. 

j) Felelős a szervezeti egységek feladatkörébe tartozó egyes szerződések (különösen 

tervtanácsi tagok, szakfelügyelői orvosok, jogosult állatorvosok, méhegészségügyi felelősök 

megbízása) szakmai előkészítéséért. 
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k) A méltányosságból engedélyezhető egyszeri segélyek engedélyezésével, és elutasításával, 

valamint a kivételes nyugellátás emelés és egyszeri segély iránti kérelmek engedélyezésével, 

és elutasításával kapcsolatos feladatok ellátása.  

 

IV. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLY MUNKAFOLYAMATAI 

IV. 1. Valamennyi osztályra vonatkozó közös szabályok 

a) A Főosztály működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ 

és a belső szabályzatok, a felettes szerv utasításai, valamint a kormánymegbízott, a 

főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető rendelkezései határozzák meg. 

b) A Főosztály ügyintézői a kiadmányokat a munkaköri leírások szerinti munkamegosztásuk 

alapján (figyelemmel a helyettesítés rendjére is) a Főosztály feladataira vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazásával készítik elő.  

c) Az ügyek intézése a vonatkozó jogszabályok által meghatározottak szerint, illetve a felettes 

vezető által előírt határidőben történik. 

d) Az ügyintéző a kiadmány tervezetét egy példányban kinyomtatva, saját és az osztályvezető 

kézjegyével és dátummal ellátva, az előadói ívbe helyezve, amennyiben szükséges, úgy 

felvezető levelet is mellékelve továbbítja a főosztályvezetőnek. A végleges kiadmány-

tervezetet a főosztályvezető aláírja, vagy kézjegyével ellátva a kiadmányozásra jogosult 

rendelkezésére bocsátja. 

 
IV. 2. Egyes munkafolyamatok leírása  

IV. 2. 1. Humánpolitikai és Szervezési Osztály 

a) Kinevezés és munkaszerződés elkészítése: 

- a felvételre szerülő személy adatainak rögzítése a Wintiszt személyügyi nyilvántartó 

rendszerbe, 

- jogviszonyban töltött idő számítása, 

- besorolás és illetmény megállapítása, 

- kinevezési okirat, munkaszerződés, tájékoztató, esküokmány, titoktartási nyilatkozat, 

biztosított bejelentő, tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 

dokumentum elkészítése. 

 

b) Jogviszony megszüntetés: 

- a megszüntetés jogcímének meghatározása, 

- felmentési idő, szabadság meghatározása, 

- felmentési, megszüntetési okirat, elszámolólap, tájékoztató záró vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről szóló dokumentum elkészítése,  

- az illetményszámfejtést végző szervezet által kiállított igazolások átadása a dolgozónak. 

 

c) Nyugállományba kerüléssel kapcsolatos feladatok: 

- a dolgozó által benyújtott kérelem és szolgálati idő megállapítása alapján a felmentési 

okirat, elszámolólap elkészítése, 

- az illetményszámfejtést végző szervezet által kiállított igazolások átadása a dolgozónak. 

 

d) Illetmény és személyi alapbér megállapítása, pótlékok megállapítása: 

- a kormánytisztviselő által benyújtott nyelvvizsga bizonyítvány alapján, az alanyi jogon járó 

idegennyelv-tudási pótlék mértékének megállapítása, 

- a munkakör alapján járó pótlék (egészségkárosító kockázat miatti, orvosszakértői 

munkaköri, gépjárművezetési) mértékének meghatározása, 

- munkáltatói döntés alapján az alapilletmény eltérítés évenkénti mértékének 

meghatározása, 

- a garantált bérminimum növekedése miatt változó illetményelemek meghatározása, 

- a minimálbér növekedése miatt változó illetményelemek meghatározása. 
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e) Átsorolás új besorolási osztályba és fizetési fokozatba: 

- a besorolási osztály fizetési fokozataiban való előmenetel megállapítása a pálya-

előmenetel szabályai szerint. 

 

f)  Kinevezés és munkaszerződés módosítása: 

- a kinevezés, munkaszerződés elemeiben bekövetkező változások munkáltatói 

intézkedésben történő meghatározása. 

 

g) Jubileumi jutalommal kapcsolatos ügyintézés: 

- jubileumi jutalomra jogosító idő megállapítása, 

- esedékes kifizetések előkészítése és átadása a számfejtést végző szervezeti egység 

részére. 

 

h) Fizetés nélküli szabadságokkal kapcsolatos ügyintézés: 

- a beérkezett kérelmek alapján a GYES/GYED-et, ápolási díjat igénybe vevők fizetés 

nélküli szabadság jogosultságának megállapítása, 

- a fizetés nélküli szabadság letelte után munkába álló dolgozók szabadságának és a 

munkába állás első napjának megállapítása. 

 

i)  Szabadság megállapítása a kormánytisztviselők és a munkavállalók részére: 

- a besorolás szerinti szabadságok, pótszabadságok megállapítása, 

- az Mt. szabályai szerint a munkavállalók szabadságának megállapítása, 

- gyermek születése esetén az apát megillető szabadság megállapítása. 

 

j) Munkavédelemmel kapcsolatos feladatok, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok: 

- munkába állás előtti foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra való beutalás előkészítése, 

- időszakos és soron kívüli foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra való beutalás 

előkészítése, 

- munkába álláskor, valamint időszakosan munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás 

szervezése. 

 

k) Szociális, kegyeleti ügyek: 

- temetési segély iránti kérelmek döntésre való előkészítése. 

 

l) Vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos ügyek: 

- vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek első, soron következő és záró vagyonnyilatkozatra 

való felhívásának elkészítése, 

- vagyonnyilatkozatok elkülönített őrzése. 

 

m) Tartalékállományba helyezés: 

- tartalékállományba helyezés esetén az érintett személy adatainak a TARTINFO 

programban történő rögzítése, 

- az üres álláshelyek bejelentése és rögzítése a programban. 

 

n)  Munkába járás költségtérítés meghatározása: 

- a beérkezett kérelmek jogszerűségének és megalapozottságának ellenőrzése, 

- saját gépjárművel történő munkába járás engedélyezésének előkészítése, 

- a munkába járási költségtérítés nyilvántartása. 

 

o) Közfoglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések: 

- a közfoglalkoztatott adatainak felvétele, 

- munkabér megállapítása, 

- munkaszerződés, tájékoztató, titoktartási nyilatkozat elkészítése, 

- a munkaszerződés elemeiben bekövetkező változások megállapítása és realizálása, 

- a jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedés, 

elszámolólap elkészítése, 
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- az illetményszámfejtést végző szervezet által kiállított igazolások átadása a dolgozónak. 

 

p)  Szakmai gyakorlattal kapcsolatos feladatok: 

- a benyújtott kérelmek alapján adatfelvétel készítése, 

- szakmai gyakorlat feltételeire vonatkozó keretmegállapodás készítése a felsőoktatási 

intézménnyel, 

- keretmegállapodás hiányában hallgatónként együttműködési megállapodás készítése a 

felsőoktatási intézménnyel, 

- hallgatói munkaszerződés elkészítése, 

- a szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatók részére munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás 

szervezése. 

 

q) Fegyelmi, kártérítési eljárás: 

- az eljárás lefolytatásához szükségek iratok előkészítése. 

 

r) Teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos feladatok: 

- teljesítménykövetelmények kitűzéséhez a TÉR elektronikus rendszerben az értékelő 

személy adatainak a felvitele,  

- az értékelt személyek elektronikus hozzárendelése az értékelő személyhez (szervezet 

kialakítása), jogosultságok kezelése. 

 

s) Továbbképzési tervekkel kapcsolatos tevékenység: 

- az egyéni továbbképzési tervek bekérése, összesítése és ez alapján az intézményi 

továbbképzési terv összeállítása, módosítása, 

- képzések koordinálása, 

- beszámoló, adatszolgáltatás készítése az éves továbbképzési terv megvalósulásáról. 

 

t) Közigazgatási vizsgák szervezése (közigazgatási alap-, szak- és ügykezelői alapvizsga, 

jogszabályok által meghatározott egyéb vizsgák): 

- jelentkezések megszervezése, 

- tanfolyam, illetve konzultáció szervezése (oktatók felkérése, megbízási szerződés 

elkészítése), 

- vizsgaszervezés (vizsgaidőpontok meghatározása, vizsgáztatók felkérése, vizsgalapok 

megrendelése, megbízási szerződés, teljesítésigazolás elkészítése, vizsgabiztosi 

feladatok ellátása, vizsgabizonyítványok kiállítása), 

- adatszolgáltatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztály részére. 

 

u) A kormányhivatalhoz érkező önéletrajzok kezelése: 

- a beérkező önéletrajzokra válaszlevél készítése, 

- az önéletrajzok nyilvántartása. 

 

v) Kitüntetések előkészítése: 

- adományozására érkezett javaslat esetén a szükséges szakmai véleményeztetési eljárás 

lefolytatása, 

- a kitüntetésekre való felterjesztés előkészítése. 

 

w) A Humánpolitikai és Szervezési Osztály által karbantartott szabályzatokkal kapcsolatos 

feladat: 

- az elkészítésért felelős személy meghatározása, 

- az elkészített tervezet egyeztetése az érintett szervezeti egységekkel, 

- az aláírt szabályzat közzététele, a megismerés tényét dokumentáló nyilatkozatok 

kezelése. 

IV. 2. 2. Jogi és Perképviseleti Osztály 
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a) A kormányhivatal feladat- és hatáskörét érintő peres és nemperes eljárással összefüggő 

beadványok előkészítése (Kötelező jogi képviselet, illetve ügyvédi meghatalmazás esetén) a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2012. évi C. törvény, 

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. 

törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény, továbbá az ágazati jogszabályok alapján. 

 

b) A kormányhivatal által megkötendő szerződések előkészítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló1952. évi III. törvény, továbbá az ágazati 

jogszabályok alapján. 

 

c) A szabályzatok nyilvántartása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá 

az ágazati jogszabályok alapján. 

 

IV. 2. 3. Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály 

a) A Szakmai Koordinációs és Ügyviteli Osztály által karbantartott szabályzatok és a 

kormányhivatal egységes szerkezetű ügyrendjének előkészítése, módosítása a 

felhatalmazást adó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök, valamint az SZMSZ 

rendelkezései alapján: 

- szabályzat, illetve az ügyrend készítése, módosítása szükségességének jelzése, 

- a feladat és a felelős személy meghatározása, 

- a szabályzat-tervezet, valamint ügyrend-tervezet elkészítése, 

- a szabályzatban, illetve ügyrendben foglalt feladatokról és megismerésre vonatkozó levél-

tervezet elkészítése,  

- a szabályzat-tervezet, valamint ügyrend-tervezet előterjesztése aláírásra, 

- a kiadott szabályzat és ügyrend megküldése megismerésre a szervezeti egységek 

részére,  

- a megismerési nyilatkozat összegyűjtése valamennyi szervezeti egységtől. 

 

b) Az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése a közigazgatási 

szervek, a kormányhivatal szervezeti egységei és a helyi önkormányzati szervek tekintetében 

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 

CXXVI. törvény, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselők 

továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet alapján:  

- az ellenőrzésekre vonatkozó terv beépítése a kormányhivatal éves munkatervének Jogi 

és Koordinációs Főosztályra vonatkozó részébe, 

- ellenőrzésenként részletes ellenőrzési program készítése, 

- a helyszíni vizsgálat előzetes bejelentése az ellenőrzendő szerv vezetőjének, 

- a helyszíni ellenőrzés elvégzése, 

- az ellenőrzési jelentés tervezetének elkészítése, 

- az ellenőrzési jelentés tervezetének észrevételezésre történő megküldése az ellenőrzött 

szerv részére, 

- végleges ellenőrzési jelentés elkészítése az ellenőrzött szerv észrevételeinek 

figyelembevételével, 

- végleges ellenőrzési jelentés megküldése az ellenőrzött szerv részére, 

- utóellenőrzés (amennyiben az ellenőrzési jelentés rendelkezik róla). 

 

c) Iratkezelési feladatok ellátása a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló utasítás, valamint a HBMKH 

Egyedi Iratkezelési Szabályzata alapján:  

- postai és KÉR küldemények átvétele, 

javascript:njtDocument('154786.287810');
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- postabontás, 

- érkeztetés, 

- főigazgatói szignálás, 

- főosztályvezetői szignálás,  

- osztályvezetői szignálás ügyintézőre, 

- beérkező ügyirat iktatása ügyintézőre, 

- szükséges intézkedések megtétele, 

- kimenő ügyiratok iktatása, 

- kiadmány megküldése KÉR-en, illetve postázás vagy e-mail megküldése, 

- irattározás, 

- az irattárba helyezendő iratok iktatórendszerből és előadói munkanaplóból történő 

kivezetése. 

 

d) A kormányhivatal előző évi tevékenységéről szóló összegző beszámoló elkészítése a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján:  

- a kormányhivatal előző évi tevékenységéről szóló összegző beszámolóhoz szükséges 

adatok, információk begyűjtése a szervezeti egységektől,  

- a szolgáltatott adatok, információk feldolgozása, rendszerezése, 

- a kormányhivatali szintű összegző beszámoló kormánymegbízotti jóváhagyásra történő 

előkészítése, jóváhagyása, 

- a jóváhagyott kormányhivatali szintű összegző beszámoló megküldése a közigazgatás-

szervezésért felelős miniszter részére. 

 

e) A Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és 

adminisztrációs feladatok ellátása a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 

területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 

66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a megyei államigazgatási kollégium ügyrendje 

alapján: 

- ügyrend, éves munkaterv előkészítése,  

- a kollégium üléseinek előkészítése, 

- a kollégium üléseinek lebonyolítása, 

- az emlékeztető megküldése a kollégium tagjainak és állandó meghívottjainak,   

- a kollégium éves tevékenységének értékelése. 

 

f) Közérdekű bejelentések, panaszok elbírálása a panaszokról és közérdekű bejelentésekről 

szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján: 

- feladat és felelős személy meghatározása, 

- szükség esetén a beadvány áttétele, 

- szükség esetén az ügyintézési határidő hosszabbítása, 

- válaszlevél elkészítése és megküldése. 

 

g) Véleményezési jogkör gyakorlása: 

- feladat és felelős személy meghatározása, 

- vélemény-tervezet elkészítése, 

- vélemény megküldése, 

- tájékoztatás. 

 

h) Adatvédelemmel, közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok ellátása az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a 

kormányhivatal Adatvédelmi Szabályzata, valamint Közzétételi Szabályzata alapján: 

- éves beszámoló készítése a kormányhivatal adatvédelem helyzetéről,  

- általános és egyedi közzétételi lista adatainak figyelemmel kísérése,  

- közzététel kezdeményezése, közzétételi listán szereplő adatok előállítása, 

- éves jelentés készítése a közzétételi feladatok ellátásáról.   
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i) Kormánymegbízotti és főigazgatói értekezlet, valamint a szervezeti egységek vezetői részére 

szervezett szakmai értekezletek szervezése az SZMSZ alapján: 

- éves terv készítése és elfogadása, a kormányhivatal fórumai ütemtervének előkészítése, 

egyeztetési eljárás a kormányhivatal vezetésével, az ütemterv főigazgató által történő 

elfogadása, 

- az éves ütemterv végrehajtása, szervezési feladatok ellátása, szakmai anyagok 

elkészítése, a program megvalósítása, 

- az értekezleten meghatározott feladatok teljesítésének nyomon követése. 

 

j) Intézményi munkaterv elkészítése a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) 

Korm. rendelet alapján:  

- a szervezeti egységek munkatervének elkészítésére vonatkozó figyelemfelhívó levél 

megküldése, 

- a szervezeti egységek által beküldött munkatervek feldolgozása, 

- a munkaterv kormánymegbízotti jóváhagyásra történő előkészítése, jóváhagyása, 

aláírása, 

- a munkaterv megküldése a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére, 

- a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által elfogadott munkaterv elérhetővé tétele 

a kormányhivatal munkatársai részére. 

 

k) A kormányhivatal hatósági ellenőrzési tervének, valamint a terv végrehajtásáról szóló jelentés 

elkészítése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján:  

- a szervezeti egységek hatósági ellenőrzési tervének, valamint a terv végrehajtásáról szóló 

jelentés elkészítésére vonatkozó figyelemfelhívó levél megküldése,  

- a szervezeti egységek által beküldött hatósági ellenőrzési tervek áttekintése, rendezése, 

- a hatósági ellenőrzési terv honlapon, valamint a szervezeti egységek ügyfélfogadásra 

nyitva álló helyiségében történő közzététele, 

- ellenőrzési jelentések elkészítésének koordinálása, 

- ellenőrzési jelentések bekérése (a szervezeti egységek által a szakmai irányító szervek 

részére történő megküldéssel egyidejűleg), 

- a szakmai irányító miniszter által az ellenőrzésekről készített beszámoló ügyfélfogadásra 

nyitva álló helyiségben történő kifüggesztésének, valamint a honlapon történő 

közzétételének nyomon követése. 

 

l) A kormányhivatal összevont ellenőrzési tervének, valamint a terv végrehajtásáról szóló 

jelentés elkészítése a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet alapján: 

- az összevont ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatok, valamint a jelentések 

összegyűjtése, 

- a szervezeti egységek által beküldött javaslatok alapján az összevont ellenőrzési terv 

előkészítése,  

- az összevont ellenőrzési terv kormánymegbízotti jóváhagyásra történő előkészítése, 

jóváhagyása, 

- az összevont ellenőrzési terv kormánymegbízotti jóváhagyása, valamint megküldése a 

közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére, 

- a jóváhagyott összevont ellenőrzési terv megküldése az érintett szervezeti egységek 

részére, 

- az összevont ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés előkészítése 

kormánymegbízotti jóváhagyásra, 

- a jóváhagyott jelentés megküldése az érintett szervezeti egységek részére. 

 

m) Összefoglaló jelentés elkészítése a szabálytalanságokról a kormányhivatal Szabálytalanságok 

kezelésének rendjéről szóló szabályzata alapján:  
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- a szervezeti egységek vezetőinek felhívása a szabálytalansági jelentés elkészítésére és 

megküldésére, 

- a szervezeti egységek vezetői által készített jelentések összegyűjtése, 

- a szervezeti egységek vezetői által készített jelentések feldolgozása, összefoglaló 

készítése. 

 

n) Kockázatértékelő lapok, kockázati jelentés elkészítése a kormányhivatal Kockázatkezelési 

szabályzata alapján: 

- a szervezeti egységek vezetőinek felhívása adatszolgáltatásra a kockázat-nyilvántartásra 

vonatkozóan,  

- a szervezeti egységek által a kockázat-nyilvántartásról adott adatszolgáltatás begyűjtése, 

- a szervezeti egységek vezetőinek felhívása az előző év kockázatkezelési tevékenysége 

során nyert tapasztalatokról szóló jelentés elkészítéséről, 

- az előző év kockázatkezelési tevékenysége során nyert tapasztalatokról szóló jelentések 

begyűjtése a szervezeti egységektől, 

- az előző év kockázatkezelési tevékenysége során nyert tapasztalatokról szóló jelentések 

feldolgozása, kormányhivatali szintű összefoglaló készítése. 

 

o) Politikai hatás kritérium vizsgálata a létfontosságú rendszerek és létesítmények 

azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény, valamint a 

létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 

2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet alapján:  

- vélemény kérés beérkezése, feladat és felelős személy meghatározása, 

- a véleménykérés, és az azonosítási jelentés megküldése az érintett szervezeti egység 

részére, 

- a vélemények begyűjtése az érintett szervezeti egységektől,  

- a politikai hatás kritérium teljesülésével kapcsolatos vélemény elkészítése,  

- a vélemény megküldése az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. 

 

p) Méltányosságból engedélyezhető egyszeri segélyek engedélyezése, és elutasítása a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, valamint a kötelező 

egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló  

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján:  

- a javaslati listák tartalmi szempontomból történő ellenőrzése,  

- a méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély iránti kérelmek engedélyezésének, és 

elutasításának jóváhagyásra történő előkészítése,  

- a méltányosságból engedélyezhető egyszeri segély iránti kérelmek engedélyezése, és 

elutasítása jóváhagyásának megküldése a Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály részére.  

 

q) Kivételes nyugellátás emelés, valamint egyszeri segély iránti kérelmek engedélyezése, és 

elutasítása a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 

szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet alapján:  

- a javaslati listák tartalmi szempontomból történő ellenőrzése,  

- kivételes nyugellátás emelés, valamint egyszeri segély iránti kérelmek engedélyezésének, 

és elutasításának jóváhagyásra történő előkészítése,  

- kivételes nyugellátás emelés, valamint egyszeri segély iránti kérelmek engedélyezése, és 

elutasítása jóváhagyásának megküldése a Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály részére.   

 

r) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben a 

kormányhivatal részére meghatározott feladatok ellátása a vis maior támogatás 

felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján:  
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- az ebr42 önkormányzati információs rendszer napi rendszerességgel történő figyelése a 

Hajdú-Bihar megyei önkormányzatok által bejelentett vis maior eseményekre 

vonatkozóan, 

- a bejelentést követően az előzetes helyszíni vizsgálatot végző bizottság összehívása és 

koordinálása,  

- az előzetes helyszíni vizsgálat lefolytatásáról jegyzőkönyv felvétele és az ebr42 

rendszerben történő elektronikus rögzítése, 

- az önkormányzat pályázatának benyújtását követően a pályázati adatlapon – 

elektronikusan az ebr42 rendszerben – észrevétel megtétele, 

- helyreállításra igényelt támogatás esetében az utólagos helyszíni vizsgálatot végző 

bizottság összehívása és koordinálása, 

- az utólagos helyszíni vizsgálat lefolytatásáról jegyzőkönyv felvétele és az ebr42 

rendszerben történő elektronikus rögzítése, 

- az utólagos helyszíni vizsgálat lefolytatásáról - intézkedési javaslatok megtételével - a 

Magyar Államkincstár értesítése. 

 

V. FEJEZET 

A FŐOSZTÁLYNÁL FOGLALKOZTATOTTAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE  

V. 1. A Főosztály vezetése, munkakörök 

A Főosztály vezetője a kormánymegbízott által kinevezett főosztályvezető.  

A Humánpolitikai és Szervezési Osztályt, a Jogi és Perképviseleti Osztályt, a Szakmai Koordinációs 

és Ügyviteli Osztályt az osztályvezetők közvetlenül vezetik. 

A Főosztály további munkakörei: 

- humánpolitikai ügyintéző, 

- szervezési, irattári ügyintéző, 

- jogi ügyintéző, 

- koordinációs ügyintéző, 

- koordinációs ügyintéző, koordinátor, 

- kormányablak koordinátor, 

- kormányzati ügykezelő, 

- munkavédelmi ügyintéző és tűzvédelmi felelős, 

- szervezési munkatárs, 

- szervezési ügyintéző, 

- titkársági ügyintéző, 

- ügykezelő. 

 

V. 2. A Főosztály vezetőjének feladatai  

a) A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően a kormánymegbízottól, 

főigazgatótól, igazgatótól kapott utasítás és iránymutatás alapján vezeti a Főosztályt, és 

felelős a szervezeti egységek feladatainak ellátásáért.  

b) A Főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a kormánymegbízott felhatalmazásával és 

megbízásából gyakorolja a kormánymegbízott által részére – a kormányhivatal kiadmányozási 

és helyettesítési szabályzatában, más belső szabályzatban – átruházott kiadmányozási jogot. 

c) A jogszabályok és az SZMSZ keretei között meghatározza a Főosztály munkatervét, 

ellenőrzési tervét. 

d) Szervezi és ellenőrzi a Főosztály feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtását. 

e) A Főosztályon belül felelős az egységes szakmai követelményrendszer érvényesítéséért.  

f) Javaslatot tesz a Főosztály működését érintő szervezeti és munkaügyi döntések 

meghozatalára. 

g) Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a kormánymegbízott, főigazgató, igazgató állandó 

vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.  

h) Közreműködik a Főosztályon dolgozó hatósági ügyintézők feladatainak meghatározásában. 



15 
 

i) Soron kívül fogadja az országgyűlési képviselőket, polgármestereket, alpolgármestereket, 

jegyzőket.  

j) Közreműködik a kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

k) Gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról. 

l) Tagja a Megyei Államigazgatási Kollégiumnak. 

m) Gondoskodik a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésről. 

 

V. 3. A Főosztály osztályvezetőjének feladatai  

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 

b) Felelős az osztály feladatainak ellátásáért. 

c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben. 

d) Elkészíti az osztály kormánytisztviselői tekintetében a munkaköri leírásokat, 

teljesítményértékeléseket. 

e) Biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az ügyintézési határidők betartását. 

f) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról. 

g) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített és a kiadmányozandó ügyiratokat. 

h) Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes 

állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 

 

V. 4. A Főosztály ügyintézőjének feladatai  

a) A Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a kormányhivatal egyes szabályzatai és munkaköri 

leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható szakmai színvonalon és 

felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok végrehajtásában. 

b) Amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 

megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot. 

c) Intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket. 

d) Ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat. 

e) Közreműködik a kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában. 

f) Kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában. 

g) Részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzéseken. 

h) Közreműködik a kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában. 

i) Adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében. 

j) Vezeti a panaszügyek nyilvántartását. 

k) Felelős a beszámolókhoz, jelentésekhez kapcsolódó adatok összegyűjtéséért, összegzéséért.  

l) Elkészíti a Főosztály működésével összefüggő statisztikai jelentéseket. 

m) Összeállítja és leadja a gépkocsi igénylést. 

n) Közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – feladatokat. 

o) Közreműködik a döntések közlésében. 

p) Részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 

 

V. 5. A Főosztály ügykezelőjének feladatai 

a) Ellátja a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában meghatározott iratkezelési feladatokat, 

b) Ellátja a Főosztály jelenléti ív vezetéséhez kapcsolódó feladatait. 

c) Előkészíti a Főosztály havi ügyintézési statisztikai jelentését. 

d) Ellátja a Főosztály tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat. 

e) Ellátja a Főosztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 

f) Kezeli a Főosztályra érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 

g) Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységekben. 



16 
 

h) Összeállítja és leadja az irodaszer igényeket és gépkocsi igénylést. 

i) Eljár mindazon ügyekben, mellyel a főosztályvezető és az osztályvezető megbízza. 

j) Feladatait a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az 

ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával látja el. 

 

V.6. A Főosztály munkavállalójának feladatai 

a) A Főosztály munkavállalója a jogszabályok, a kormányhivatal egyes szabályzatai és 

munkaköri leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőktől elvárható szakmai 

színvonalon és felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi feladatok 

végrehajtásában. 

b) Ellátja a postazsákok átvételével és kézbesítésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti 

egységek részére. 

c) Szervezi és esetenként végzi a szervezeti egységek belső postájának átvételét, átadását, 

szállítását.  

d) Ellátja a megyei és a belső postázási rendszer működésével kapcsolatos feladatokat. 

e) Részt vesz a járási szervezetrendszerrel és működésével kapcsolatos analitikus 

nyilvántartások vezetésével, adatok összegzésével, kimutatások előkészítésével kapcsolatos 

adminisztratív feladatok végzésében. 

 

V. 7. Ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések  

A Főosztály ellenőrzi a közigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok szervei, a kormányhivatal 

szervezeti egységei tekintetében az ügyiratkezelésről, valamint az általuk kezelt adatok 

nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok 

végrehajtását:  

 

- A konkrét ellenőrzendő szervekre, valamint az ellenőrzés ütemezésére az ellenőrzés 

koordinálásáért felelős ügyintéző tesz javaslatot, melyet a főigazgató hagy jóvá az intézményi 

munkaterv keretében. Az ellenőrzések közlevéltárral történő egyeztetéséről az ügyintéző 

gondoskodik.  

- Az ellenőrzési programot, az ellenőrzés szempontrendszerét, valamint az ellenőrzést végző 

személyek megbízólevelét az ügyintéző készíti elő és a főigazgató hagyja jóvá. Az 

ellenőrzésről szóló tájékoztató levelet, illetve az ellenőrzésre vonatkozó dokumentumokat meg 

kell küldeni az ellenőrizendő szerv vezetője részére. 

- Az ellenőrzés nyitó megbeszélésén a főosztályvezető és az ellenőrzést végző személy(ek) 

vesznek részt. 

- Az ellenőrzést végző munkatársak az ellenőrzési program szerint végrehajtják az ellenőrzést.  

- Az ellenőrzés befejezését követő 25 napon belül az ellenőrzést végző munkatársak elkészítik 

az ellenőrzési jegyzőkönyv tervezetét, mely megküldésre kerül az ellenőrzött szerv részére 

észrevételezésre. 

- Az ellenőrzött szerv észrevételeinek figyelembevételével az ügyintéző véglegesíti az 

ellenőrzési jegyzőkönyvet. Az ellenőrzés befejezésétől számított 45 napon belül a végleges 

ellenőrzési jegyzőkönyvet meg kell küldeni az ellenőrzött szervnek. 

- Az ellenőrzés tapasztalatairól, azok értékeléséről az ellenőrzött szervnél záró megbeszélés 

keretében kerül sor. 

 

V. 7. 1. Helyszíni ellenőrzések  

- A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 

meghatározott feladatok ellátása során a Főosztály ügyintézője részt vesz a kormányhivatal 

által összehívott és koordinált helyszíni vizsgálatot végző bizottság tevékenységében.  

 

- Az ügyiratkezelésről, valamint a kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése során a Főosztály 

ügyintézője a közigazgatási szervek, a kormányhivatal szervezeti egységei és a helyi 

önkormányzati szervek tekintetében helyszíni ellenőrzést végez a jogszabályi előírások 

megvalósulására vonatkozóan.  
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VI. FEJEZET 

A MUNKAIDŐRE ÉS MUNKARENDRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VI. 1. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

A Főosztály munkatársainak munkaideje hétfőtől csütörtökig 8
00

 órától 16
30

 óráig, pénteken 8
00

 órától 

14
00

 óráig tart. 

VI. 2. Munkarend 

A Főosztály munkatársai jelenléti ívet kötelesek vezetni, melyben aláírásukkal rögzítik a napi érkezés 

és távozás időpontját. 

A munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával 11
30

 órától – 14
00

 óráig terjedő 

időintervallumban – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. 

Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a főosztályvezető vagy az osztályvezető engedélyével lehet. 

Debrecen, 2015. június 1. 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
I.1. Az ügyrend hatálya 
Az ügyrend hatálya kiterjed a Balmazújvárosi Járási Hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) 
valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére. 
 
I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala 
b./ Székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3.  

Kirendeltség: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.  
Települési ügysegédi  
 helyszínek: 4069 Egyek, Fő u. 3. 
  4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 
 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.   

c./ Postafiók címe: 4060 Balmazújváros, Pf.:92. 
 Telefonszám: +36/52 580-107 

E-mail cím: balmazujvaros.jh@hbmkh.gov.hu 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar  
 

I.3. Illetékesség 
A járási hivatal, illetékessége Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege, Újszentmargita 
településekre terjed ki a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. melléklet 8. pontjának 
8.1. alpontja alapján. 
 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 
 
A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az 
ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. 
Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) van. Hivatalból indult eljárásra Balmazújváros, Hortobágy, Egyek esetében a 
Balmazújvároson működő okmányiroda, Tiszacsege, Újszentmargita esetében a Tiszacsegén működő 
kormányablak az illetékes. 
 
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.1.2. alpontja szerint a Balmazújvárosi járás 
illetékességi területén látja el.  
 
A járási hivatal népegészségügyi feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 
szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 1. 
pontjának 172-175. alpontja szerint a Balmazújvárosi, a Derecskei, a Hajdúhadházi és a Nyíradonyi 
járás illetékességi területén látja el. 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 11/A. §-a alapján a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok 
tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el. 

 
I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  

a) Kormányablak és Okmányirodai Osztály  
b) Hatósági és Gyámügyi Osztály 
c) Foglalkoztatási Osztály  
d) Népegészségügyi Osztály 

mailto:balmazujvaros.jh@hbmkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
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II. FEJEZET  

 
A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 

MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 
 
 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 
A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki.  
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
 
II. 1. 1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja 

a) a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rendelet) 
meghatározott; 

b) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 
törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. 
törvényben, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi II. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott; 

d) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

e) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben, a közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott; 

f) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

g) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
h) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben, és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
i) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 
j) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  
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k) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 
szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

l) a jogszabály vagy egyéb megállapodás által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
kormányablakhoz és okmányirodához telepített  

feladatokat, továbbá 
m) a kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
n) közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 
II.1.2. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1.  A kormányablakban azonnal intézhető ügyek intézése a rendelet 1. mellékletében foglaltak 

szerint. 
 
II.1.2.2.  A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek ellátása a rendelet 2. mellékletében 

foglaltak alapján. 
 
II.1.2.3.  A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok továbbítása a rendelet 

3. mellékletében foglaltak szerint. 
 
II.1.2.4.  A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt a rendelet 4. mellékletében foglalt esetekben. 
 
II.1.2.5.  A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások végzése a rendelet 5. mellékletében 

foglaltak szerint. 
 
II.1.2.6.  A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek ellátása a rendelet 6. mellékletében foglaltak 

alapján. 
 
II.1.2.7.  Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a 
tevékenységi körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.2.8. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadását, a lakcímbejelentés fogadását, valamint költözéssel nem járó 
lakcímváltozás esetén új igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló kérelmét, 
hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét 
be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja 
szerinti telefonszámát. 
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g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait 

tartalmazó nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot lát 

el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben 

a magánszemély által igazolt, és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyi adat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével, 
megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 
m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 

valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az 
okmányok kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

o) Ellátja a magyar igazolvány kérelmek-, valamint a magyar hozzátartozói igazolvány kérelmek 
továbbításával összefüggő feladatokat. 

 
II.1.2.9. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második magánútlevél, 
szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és az úti 
okmány-nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő 
feladatokat. 

c) Végzi a soron kívüli, valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 
nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 

d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 
központi adatkezelő szervet. 

 
II.1.2.10. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, cseréli 
a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői engedély 
kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti 
kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti 
kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére 
vonatkozó adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása 
végett kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével-, a használt járművek forgalomba 
helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv-, forgalmi engedély, rendszámtábla eltulajdonításával, elvesztésével, azok 
pótlásával, valamint a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra 
vonatkozó kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos 
ellátásának engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel 
összefüggő kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 
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l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, 

az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, 
legyártásának engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő egyes feladatokat. 
 
II.1.2.11. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így 
különösen a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, 
valamint a parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – 
szakértői bizottsághoz címzett, de az okmányirodai osztályhoz benyújtott kérelmekkel 
kapcsolatos – feladatok ellátása. 

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.2.12. Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

c) Kezeli a Kormányablakhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

 
II.1.2.13. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.2.14. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
 
II.1.2.15. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
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II.1.2.16. A bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján a Kormányablak igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.3. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valamint a 
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a 
járási hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket; 

b) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 
kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt 
oktatási ügyeket. 

c) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,  

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
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- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 
rendelet,  

- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  

- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 

esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. 
rendelet,  

- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Korm. rendelet,  

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet. 

d) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény,  

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz 
kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,  

- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés 
rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel 
kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) BM 
rendelet, 

- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás 
és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek 
kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól 
szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
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rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a 
gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatban, 

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

h) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

i) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

j) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 
szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz telepített 
további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

l) az ügyiratkezeléssel kapcsolatban ellátja: 
- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, az elektronikus ügyintézés 
részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 
31.) MvM utasításban meghatározott; 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott feladatokat. 

m) a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 
- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 
- a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben meghatározott; 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvényben meghatározott; 
 

II.1.4. A Hatósági és Gyámügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Szociális igazgatás: 

a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt 
ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban részesülőkről 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a 
támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint 
a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatáshoz 
kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
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jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A megállapított jogosultságról 
hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, 
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” 
programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.4.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 

b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 

c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést. 

d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási 
intézmény körzetében van. 

f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 
részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban 
történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 

h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, vagy 

ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 
j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 
Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat. 

 
II.1.4.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.4.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, az 
engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 
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g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 

h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 
alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának 
korlátozását, illetve megtiltását, 

i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet 
a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  

 
II.1.4.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, 
ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, 
temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás 
folyósítása végett. 
 
II.1.4.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközmű-
rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül 
nem teljesíti, 

b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 
lényegesen nem akadályozza. 

 
II.1.4.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő 
járdaépítést). 
 
II.1.4.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 
vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.4.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és 
a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 
szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 
használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 
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II.1.4.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 
kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú 
támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási hivatal javaslatot tesz, mely 
alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
 
II.1.4.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 
II.1.4.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
 
II.1.4.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 
 
II.1.4.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, 
állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.4.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.4.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 

a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 

bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.4.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 
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f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.5. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
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h) 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, 

i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
II.1.4.6. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.4.7. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
 

II.1.4.8. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

 cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
 da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
 db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 
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II.1.4.9. Az örökbefogadással kapcsolatban: 
 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 
 

II.1.4.10. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 
II.1.4.11. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
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II.1.4.12. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb 
biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.4.13. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) 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,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
II.1.4.14. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 
 
II.1.4.15. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
 
II.1.4.16. 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 a gyámhatóság hatáskörébe 
tartozik.  
 
III.1.4.17. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört a gyámhivatal gyakorolja.  
 
III.1.4.18. A gyámhivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként.  
 
III.1.4.19. A gyámhivatal gyakorolja a Start számlával, kincstári letéti a Start számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 
II.1.4.20. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, kapcsolattartással, 

titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
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d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 
ellátásában. 

e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatok 

ellátása. 
h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése 
tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel összefüggésben 

kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában. 
t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 

kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 
v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 

igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, előkészítési 

és továbbítási feladatok ellátása. 
y) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
z) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
aa) A minősített küldemény, a minősített adat kezelése. 
bb) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő feladatok 

ellátása. 
cc) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 

eljuttatása. 
dd) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
II.1.5. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 
- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben 
meghatározott a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, 
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d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben és 
az ezen törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.6. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 
II.1.6.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
b) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 

megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

c) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 
d) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

e) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
II.1.6.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés megszüntetéséről a 
jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén beszerzi 
az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 

f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a gyermektartásdíj 

levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése iránt, továbbá a 
visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
II.1.6.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
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II.1.6.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.6.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.6.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.6.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
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g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 
megszüntetése iránt. 

h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 
lefolytatásáról. 

i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.6.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.6.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más osztályt 

is érint.  
 
II.1.6.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, megszüntető, 
szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy státuszában 
történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez jogosultságot, kereső 
tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre kerül.  

 
II.1.6.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy munkát 
(különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  

b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 
c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 

beszerzésére. 
d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 
e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 
f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  
g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 

 
II.1.7. A Népegészségügyi Osztály feladatai  
A Népegészségügyi Osztály a járási hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a következő 
jogszabályokban foglalt feladatokat látja el: 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 

- 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről; 

- 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről; 

- 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; 

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről; 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről szóló, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól; 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet; 
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- 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 

- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről; 

- 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló és a 
végrehajtására kiadott 37/1996 (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és 
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről; 

- 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről; 

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló és ennek végrehajtására 
kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet; 

- 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről; 

- 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról; 

- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló és a végrehajtására 
kiadott 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet; 

- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 
kezeléséről; 

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 

- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről; 

- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről; 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól; 

- 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről; 

- 36/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről; 

- 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült 
feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről; 

- 41/2009/EK rendelet a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről; 

- 27/2004. (IV.24.) ESzCsM rendelet a testtömeg csökkentés céljára szolgáló csökkentett 
energia tartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről; 

- 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 
közegészségügyi szabályairól; 

- 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról; 

- 20/2012. (VIII.31.) a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról; 

- 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról; 

- 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről; 

- 9/2002. (X. 17.) ESZCSM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, valamint a forgalmazás feltételeiről; 

- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól; 

- 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet a biocid termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának feltételeiről; 

- 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról; 

- 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) az Európai Parlament és a Tanács az anyagok 
és keverékek osztályozásáról, címkézéről és csomagolásáról; 

- 1907/2006/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH); 
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- 689/2008/EK (PIC) rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról; 

- 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az 
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól; 

- 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 
expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről; 

- 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a nyári táborok működésének ellenőrzése: a tanuló 
ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről; 

- 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén 
követendő eljárásról; 

- 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről; 

- 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet az elővezetés végrehajtásával, valamint a 
terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költségek 
mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól; 

- 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről; 

- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről; 

- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről és a módosításáról szóló 4/2004. (I. 28.) 
ESZCSM rendelet; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról; 

- 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról; 

- 9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
szervezeti és működési rendjének meghatározásáról; 

- 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával 
összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről; 

- 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet 
végrehajtásának szabályairól; 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről; 

- 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról; 

- 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról; 

- 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről; 

- 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről; 

- 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását 
okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a 
szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről; 

- 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól; 

- 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről; 

- 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről; 

- 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról; 

- 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós 
esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról; 
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- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 

- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról; 

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről; 

- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről; 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről; 

- 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről; 

- 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről; 

- 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez 
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről; 

- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól; 

- 2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól; 

- 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 
javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről ; 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról; 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról; 

- 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 
végezhető ellátások szakmai feltételeiről; 

- 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának 
egyes kérdéseiről; 

- 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról; 

- 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 
támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról; 

- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről; 

- 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról; 

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről; 

- 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról; 

- 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről; 

- 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan 
ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, 
feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról; 

- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről; 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról (ápolási díj); 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről; 

- 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról; 

- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól; 

- 8/2000. (VIII: 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról; 

- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról; 
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- 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban 
nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről; 

- 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről; 

- 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról; 

- 1997. évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és a védelméről; 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról; 

- 26/2014. (IV.8) EMMI rendelet a várandósgondozásról; 

- 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek 
szabályairól; 

- 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Népegészségügyi 
Programjáról; 

- 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről; 

- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és a védelméről; 

- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról; 

- 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 
törvény végrehajtásáról. 

 
II.1.8. Népegészségügyi Osztály részletes feladatai 
II. 1.8.1. Környezet- és település-egészségügy: 

a) Ivóvízzel és fürdővízzel, valamint szennyvízzel kapcsolatosan 

- a megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátás érdekében a helyszínen ellenőrzi a 
rendszerek műszaki állapotát, felügyeli az elrendelt laboratóriumi vizsgálatok meglétét, 
értékeli azok eredményét, illetve bejelentés esetén soron kívüli vízvizsgálatokat rendel 
el, 

- figyelemmel kíséri a folyamatosan és szezonálisan üzemelő fürdők, uszodák 
üzemelését, vízminőségét, a tápvizek hatósági vízvizsgálati eredményei alapján 
hozzájárul a közfürdők nyitásához, 

- engedélyezi a természetes fürdők üzemelését, meghatározza a mintavételi 
ütemtervet, figyelemmel kíséri a mintavételi időpontok betartását, illetve a vízvizsgálati 
eredményeket, jelentési kötelezettségének jogszabályban előírt határidőre eleget tesz, 

- a szolgáltató kérelmére a rendelet alapján, az abban foglalt feltételek betartása 
mellett hozzájárulást ad az ivóvíz ellátás korlátozásához, 

- a vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban 
szakhatóságként közreműködik az engedélyező hatóság megkeresésére, figyelembe 
veszi a felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos teendőket. 

b) Egyes rendezvényekkel kapcsolatosan 

- a társhatóságokkal együttműködve részt vesz a nappali és éjszakai zenés, táncos 
rendezvények ellenőrzésében az előre összeállított program szerint, 

- a megrendezésre kerülő sportrendezvények előtti biztonságtechnikai bejárásokon a 
közegészségügyi követelmények érvényesülését ellenőrzi és felügyeli. 

c) Temetkezéssel kapcsolatosan engedélyezési eljárásokat folytat le (sírnyitási engedélyek, 
boncolás nélküli hamvasztás engedélyek, külföldi halott- és urnaszállítási engedélyek). 

d) Hulladékokkal kapcsolatosan 

- nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, szállítása, kezelésére vonatkozó 
eljárásban az engedélyező hatóság megkeresésére szakkérdésekre választ ad, 

- az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokról éves 
összefoglaló jelentést készít a szolgáltatók által beküldött adatlap alapján. 

e) Kereskedelmi üzletekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan 

- bejelentett tevékenységet végző valamennyi kereskedelmi egységben hatósági 
ellenőrzést tart, erről jegyzőkönyvet készít és tájékoztatást küld a megkereső 
hatóságnak, 

- a működési engedély köteles üzletek esetén szakhatósági állásfoglalást ad, 
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- megkeresés esetén helyszíni szemle tartásával és a tájékoztatás adásával részt 
vesz a szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadásában, 

- a telepengedélyezési eljárások lefolytatása során helyszíni hatósági ellenőrzést tart, 
a tájékoztatást az engedélyező hatóság részére megküldi. 

 
II.1.8.2. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy: 

a) Egyes élelmiszerekkel kapcsolatosan 

- végzi a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, az étrend-kiegészítőkkel, a 
vitaminokkal, ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított 
élelmiszerekkel, az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokkal, az élelmiszerek tápértékjelölésével kapcsolatos bejelentési 
eljárásokkal összefüggő feladatokat, 

- végzi és felügyeli az előző pont alatt felsorolt élelmiszerek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, 

- egészségi ártalom vagy annak gyanúja, illetve az emberi egészség veszélyeztetése 
esetén intézkedik. 

b) A betegélelmezés és a diétás étkeztetés területén tápanyagszámítás módszerével vizsgálja a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést, – a rendszeres és a 
speciális diétát – valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést. 

c) A lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulásával kapcsolatban 

- elősegíti az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmak 
leküzdését, 

- vizsgálja az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzéseket, 
ételmérgezéseket, felderíti a fertőzési forrást és a terjedési utat, 

- szükség szerint végzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, 

- tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket. 

d) A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkörében ellenőrzi az élelmezési ellátással közvetlenül 
kapcsolatos nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási 
dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-
egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel 
készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt, a 
dietetikus és a diétás szakács nevét, végzettségéről szóló okirati igazolást. 

e) A kozmetikai termékekkel kapcsolatos feladatkörében, hatáskörében ellátja a kozmetikai 
termékek és azok gyártásának, forgalmazásának hatósági ellenőrzését, vizsgálja a 
termékinformációs dokumentációt. 

f) Végzi a cuclik, cumik ellenőrzését. 
 
II.1.8.3. Kémiai biztonság: 

a) ellenőrzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartását, 
b) ellátja a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos, külön jogszabály 

szerinti ellenőrzési, intézkedési, adatrögzítési és igazolási feladatokat, 
c) a biocid termékek esetében vizsgálja és ellenőrzi az előállítás és forgalmazás feltételeit, 
d) ellenőrzi a forgalomban lévő veszélyes anyagok és veszélyes készítmények címkézését, 

osztályba sorolását, 
e) vizsgálja a vegyi anyagok regisztrálásának, engedélyezésének meglétét, valamint a 

korlátozások betartását, 
f) az egészségügyi kártevőirtók részére engedélyt állít ki, nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: 

a) ellenőrzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését a gyermek-és ifjúság – egészségügy 
területén, nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, valamint a 18-24 éves tanulóifjúság 
időszakos vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére 
szolgáló intézményeket, létesítményeket, 

b) az oktatási létesítményekben a közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére intézkedik, 
c) közegészségügyi szempontból ellenőrzi a táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek 

betartását, nyári táborok működését,  
d) ellenőrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

működésére vonatkozó közegészségügyi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony 
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hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint 
a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások 
teljesülését. 

 
II.1.8.5. Járványügy: 

a) elvégzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet a következők szerint: 

- helyszíni járványügyi vizsgálatot végez, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a 
járványveszély, vagy a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket 
megteszi, 

- vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről, 

- élelmiszer eredetű megbetegedések esetén társhatósággal közreműködik a fertőző 
forrás felkutatatásában, a szükséges járványügyi intézkedéseket megteszi, 

- nyilvántartja a fertőtlenítő szereket és eszközöket, 

- szigorított fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról, 

- ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély 
elhárítása érdekében a szükséges feladatokat, 

- szükség esetén gondoskodik gyógykezelés elrendelésről, rendőrségi elővezetésről, 
b) oltóanyagokkal, védőoltásokkal kapcsolatban 

- szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen azok előírásszerű 
tárolását, nyilvántartását és felhasználását, 

- vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt 
hiányosságok megszüntetése iránt, 

- kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket, 

- intézkedik elmaradt védőoltások pótlására. 
c)  kórházhigiénés, infekciókontroll tevékenysége során 

- nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket, részt vesz a sterilizáló berendezések 
mikrobiológiai tesztpreparátummal történő ellenőrzésének szervezésében, 

- hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál 
halmozottan előforduló fertőzéseket, az intézményi kórházhigiénés, illetve 
infekciókontroll szolgálatával közösen, 

- megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok megelőzése és 
felszámolása érdekében, továbbá felügyeli az intézkedések végrehajtását, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri illetékességi területének kórházi járványügyi 
helyzetét (az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzéseinek alakulását), 

- 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, 

- ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai 
felügyeletét a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint, 

- véleményezi az szolgáltató infekciókontroll tevékenységét szabályozó 
dokumentumokat, ellenőrzi az abban foglaltak végrehajtását, szakmai javaslatot tesz, 
illetve intézkedik a szükséges módosítások megtételére, 

d) DDD (Dezinfekció (fertőtlenítés), Dezinszekció (sterilizálás), Deratizáció (rovar- és 
rágcsálóírtás)) tevékenysége keretében 

- figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó 
közegészségügyi ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, 
intézkedéseket tesz azok megelőzésére, elhárítására, 

- nyilvántartást vezet a rágcsáló- és/vagy rovarmentesítésre, majd fenntartásra 
kerülő és ellenőrizendő területekről, gondoskodik a felhasználásra kerülő irtószerekről 
és a kijuttatásukra szolgáló eszközökről, 

- nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő 
személyekről, indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a 
nyilvántartott közösségekben, 
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- szigorított záró fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról, 

 
II.1.8.6. Egészségügyi igazgatás és koordináció: 

a) engedélyezi a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók működését, ezen belül vizsgálja 
az egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadásának feltételeit, valamint tudomásul 
veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti a működési engedélyében szereplő adatokat 
érintő változás bejelentését, szükség esetén módosítja a működési engedélyt, 

b) egészségügyi szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételt követően, azonban működési 
engedély nélkül történő végzéséről szóló bejelentés rögzítése, 

c) tudomásul veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti, ha az egészségügyi szolgáltató 
szünetelteti a tevékenységét, illetve, ha azt újból folytatja, 

d) kérelemre, illetve hivatalból az egészségügyi szolgáltató részére kiadott működési engedélyt 
visszavonja, 

e) hatósági nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatókról, ellenőrzi működésüket, 
f) végzi a praxisengedéllyel kapcsolatos következő feladatokat: 

- praxisengedélyt kiadása és visszavonása, 

- a működtetési jog törvény erejénél fogva történő megszerzését tanúsító hatósági 
bizonyítvány kiállítása, 

- az önkormányzat kérésére véleményt alkot a praxisjogot megszerezni kívánó orvos 
megfelelőségéről. 

g) sürgősségi, gondozási ellátást végző orvost jelölt ki, 
h) hatósági bizonyítványt állít ki a gyakorlati idő igazolásáról szakvizsgához, működési 

nyilvántartásba vételhez, a működési nyilvántartás meghosszabbításához, 
i) közreműködik az egészségügyi ellátás javítását célzó szervezési intézkedések 

előkészítésében, végrehajtásában, 
j) koordinálja és felügyeli illetékességi területének gyógyító-megelőző egészségügyi ellátását, 
k) közvetlenül intézkedik súlyos, tömeges, illetőleg ismétlődő egészségkárosodás előfordulása, 

vagy annak gyanúja esetén a kiváltó okok megszüntetése, illetőleg az esemény megelőzése 
érdekében, 

l) engedélyezi a nem kórházban elhunyt személy holttestének boncolás nélküli elhamvasztását, 
m) ápolás-szakfelügyeleti tevékenysége keretében: 

- ápolási díj megállapításához, háziorvos által kiállított igazolás felülvizsgálatára 
szakorvost vagy szervet jelöl ki, 

- ápolás szakfelügyeleti ellenőrzéseket végez. 
 
II.1.8.7. Védőnői szakfelügyelet: 

a) a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő 
működésének megvalósítása érdekében betartatja az egészségügyi ágazati jogszabályokat, 
ennek érdekében ellenőrzéseket végez a védőnői körzetekben, 

b) közreműködik a védőnői ellátás (szakmai, menedzseri és támogató tevékenység) 
minőségének követésére és értékelésére vonatkozó minőségi indikátorok fejlesztésében,  

c) közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket, 
d) meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk lehetőségét, 

továbbá közreműködik azok megvalósításában, 
e) gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, továbbá 

értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat, 
f) javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésére (védőnői állások létesítésére, átszervezésre, 
megszüntetésre, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, 
kitüntetésére), 

g) ellenőrzi a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét, 
h) az egyedi panaszokat kivizsgálja a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek 

előírásai alapján, 
i) új védőnői körzet kialakításához szakmai véleményt ad, 
j) szakmai iránymutatást ad a védőnői feladatok helyettesítésével kapcsolatban, 
k) közös álláspontot alakít ki a védőnő és háziorvos szakmai véleménykülönbsége esetén, 
l) igazolást ad ki a várandós anyák tárgyév október 1-jei létszámáról a területi védőnői körzetek 

következő évi OEP-finanszírozásához, 



28 
 

m) közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek elemzésében a védőnői gondozottak 
egészségi állapotának nyomon követésével, 

n) kijelöli az oktatóvédőnői körzeteket, 
o) felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében, 

p) koordinálja a védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezését, 
megvalósítását, 

q) a területi és iskolavédőnőktől érkező folyamatos- és kampányoltási jelentéseket rögzíti az 
EFRIR járványügyi szakrendszerben. 

 
II.1.8.8. Egészségfejlesztés: 

a) az egészségfejlesztés szakterület munkatársa közreműködik a Nemzeti Népegészségügyi 
Program végrehajtásában, ennek keretében: 

- a közösség és az egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása 
érdekében ösztönzi, szakmailag segíti, támogatja az egészség-kommunikációs 
tevékenységet, tájékoztatással, felvilágosítással, egészséggel kapcsolatos információk 
továbbításával, 

- segíti az önkormányzati és civil szervezetek által végzett, az egészséges életmódot 
támogató, továbbá a kábítószer-, az alkoholizmus-, a dohányzás ellenes programok 
megvalósítását, az AIDS megelőző tevékenység összehangolását, 

- kapcsolatot tart a helyi médiával. 
b) Az egészségfejlesztési szakterület munkatársa egészségvédelmi programokat kezdeményez, 

lakossági célzott szűrővizsgálatok lebonyolításában vesz részt, valamint a megelőzést 
szolgáló programokat dolgoz ki és hajt végre, ennek keretében 

- támogatja, népszerűsíti a célzott lakossági szűrővizsgálatokat, 

- szervezi az emlőszűrésre történő önkormányzatok által biztosított szervezett utaztatást, 

- feladatkörén belül együttműködik az önkormányzatokkal, az egészségügyi alapellátás 
résztvevőivel, a civil szervezetekkel, és a helyi médiával. 

 
 

III. FEJEZET 
 

A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
 
III.1. Hivatalvezető 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 
c) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket 

készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
d) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatokat. 
e) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat-és hatásköreit. 
f) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 
g) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
 
III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 

b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai segítség 
nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti egységei által 
előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 
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d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
 
III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét 

és az ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik 

a hivatali fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által 

kiadmányozandó ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási 

hivatalvezető-helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
 
III.4. Kormányablak és okmányirodai osztályvezető 
Feladata a Kormányablak és Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5. Kormányablak és Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

- kormányablak ügyintéző 
- okmányirodai ügyintéző 

 
A kormányablak ügyintéző feladatai: 
 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben intézhető 

ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 

kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik a kormányablakhoz érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok 

átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 
- Közreműködik a kormányablakhoz beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában és 

továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve szervezeti 
egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, törléssel 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban előírt 
adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási 

feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 

jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 

üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
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adatait a járműnyilvántartásban. 
- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 

rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 
- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 

közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  
- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 

szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 
- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, valamint 

azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 

okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új adatok 

esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 

pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 
- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 

hatósághoz. 
- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, 

tevékenységeket. 
- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
 

Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 
 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben intézhető 

ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 

kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik az Okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok 

átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 
- Közreműködik az Okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában és 

továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve szervezeti 
egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, törléssel 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban előírt 
adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási 

feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
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- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 
jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 

üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 
- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 

közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  
- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 

szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 
- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, valamint 

azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 

okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új adatok 

esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 

pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 
- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 

hatósághoz. 
- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, 

tevékenységeket. 
- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 

 
III.6. Hatósági és gyámügyi osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági és Gyámügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Hatósági és Gyámügyi Osztály munkakörei: 
 

- gyámügyi ügyintéző 
- szabálysértési ügyintéző 
- szociális ügyintéző 
- titkársági ügyintéző 
- igazgatási ügyintéző 

 
 
A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Feladata a gyermek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, a 

kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes 
jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés. 

- Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó elé terjeszti.  
Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat szolgáltat. 
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A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 
- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva lefolytatja a 

szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés jogszerűségéért. A 
járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben kiadmányozási jogot 
gyakorol. A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési nyilvántartási rendszerben, mely 
során felelős az adatrögzítés pontosságáért.  

- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot tart a 
végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket. Kiskorú 
veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével kezdeményezi a 
gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, óvodai nevelésben 
való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség esetén 
adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről. A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával együttműködik 
az ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel. Felelős az iratkezelési szabályok betartásáért. 

- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági és Gyámügyi 
Osztály vezetője esetenként megbízza.  

- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési szolgáltatás 
engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének 
összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi szervezettel kapcsolatos 
egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon 
(állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, 
valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, 
illetve megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, villamos 
energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a biztonságos 
szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos feladatokat.  

- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő 
szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó 
bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat.  

 
 
A szociális ügyintéző feladatai: 
 
- Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a közgyógyellátásra 

való jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a döntést 
követően intézkedik azok végrehajtásáról.  

- Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról 
történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi utalásának előkészítése.  

- A támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal szociális ellátásokhoz 
kapcsolódó szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a 
pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

- Teljesíti a Jelent programmal a szociális ellátásokban részesülőkről az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság bejelentését az egészségbiztosítási szerv felé.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő 
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fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal 
vezetője, valamint a Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján 
védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási 
hivatal vezetője, valamint a Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  

- Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. Felügyeli és elrendeli a tankötelezettség 
teljesítését, a tankötelesekről vezetett nyilvántartásba felvezeti a tanköteles tanuló 
tanulmányainak külföldön történő folytatásáról szóló bejelentést.  

- Megszervezi az érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztását, kapcsolatot tart az Oktatási 
Hivatallal, a kormányhivatallal és az érintett intézmények vezetőivel.  

- Hatósági eljárás keretében döntésre előkészíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, 
vagy sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal 
kapcsolatos ügyeket. Kapcsolatot tart a járási hivatal illetékességi területén működő köznevelési 
intézményekkel és a pedagógiai szakszolgálati intézményekkel.  

- Feladata a szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos 
valamennyi tevékenység, szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat szerven belüli 
átadása és szerven kívülre történő továbbítása, szállítása.  

 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését. 

- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 
visszavételéről. 

- Vezeti a bélyegző-nyilvántartást, ellátja a bélyegzők kiadásával, selejtezésével illetve biztonságos 
tárolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bélyegzők vezetői utasítás szerinti 
használatáról. 

- Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági feladatok ellátásában. 
- Részt vesz a beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítésében. 
- Részt vesz a járási hivatalvezetői értekezletek lebonyolításában. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat.  
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Összeállítja és továbbítja az osztályvezető által meghatározottak szerint az irodaszer igényeket a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, az igényelt tárgyi eszközöket átveszi és az elosztás 
megszervezésében közreműködik. 

- Összesíti és megküldi a heti gépjármű igényléseket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
részére. 

- Összesíti a szabadságigényeket, vezeti a szabadság nyilvántartást, ezzel összefüggésben a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kapcsolatot tart. 

- Közreműködik a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti továbbításában. 
- Ellátja a rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatokat, amelynek végrehajtása érdekében 
kapcsolattartó a járási hivatal szervezeti egységei és a kormányhivatal között. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 
kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Ellátja a postai számlák egyezőségével, a számlák teljesítés igazolásának előkészítésével és 
azok kormányhivatal részére történő továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

- Továbbítja a járási hivatalhoz érkező önéletrajzokat a kormányhivatal részére. 
- Ellátja a kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, 

előkészítési és továbbítási feladatokat. 
- Kezeli a járási hivatal jelenléti íveit, összesíti és továbbítja a kormányhivatal felé. 
- Részt vesz az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője igényének 

megfelelően, a járási hivatal vezetőjének döntése alapján a sorozóközpont vezetője által 
megjelölt helyen és időpontban. 
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- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
A titkársági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését. 

- Részt vesz a postázási feladatok szervezésében, végrehajtásában. 
- Statisztikát készít, részt vesz az adatszolgáltatások előkészítésében. 
- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 

visszavételéről. 
- Gondoskodik bélyegzők biztonságos tárolásáról, a vezető utasítása szerinti használatáról. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
III. 8. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.9. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

-  szakügyintéző (szakmai koordinátor) 
- szakügyintéző I. 
- szakügyintéző II. 
- ügyintéző 

 
A szakügyintéző (szakmai koordinátor) feladatai: 
 
- Koordinálja és ellenőrzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások 

megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus 
nyilvántartások vezetésével, keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a munkáltatói kapcsolattartással, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. 

- Továbbítja, postázza az osztályon kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel 
összefüggő feladatokat. 

- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységében. 
- Ellátja az osztály tevékenységéhez kapcsolódó mindazon feladatokat, amellyel az osztályvezető, 

valamint a koordinátor megbízzák. 
   
A szakügyintéző I. feladatai: 
 
- Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a kihelyezett ügyfélfogadással, az 

álláskereséséi nyilvántartással és ellátással kapcsolatos panaszok kezelésével, a postai 
küldemények szignálásával, az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések 
ellenőrzését, valamint a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozását.  

- Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 
bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos 
döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a 
munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a 
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csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, 
a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése. Koordinálja és ellenőrzi a közérdekű munka büntetésének 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat 

- Továbbítja, postázza az osztályon kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel 
összefüggő feladatokat. 

- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységében. 
- Ellátja az osztály tevékenységéhez kapcsolódó mindazon feladatokat, amellyel az osztályvezető, 

valamint a koordinátor megbízzák. 
 
A szakügyintéző II. feladatai: 
 
- Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 

bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos 
döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a 
munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a 
csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, 
a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése. Koordinálja és ellenőrzi a közérdekű munka büntetésének 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat 

- Továbbítja, postázza az osztályon kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel 
összefüggő feladatokat. 

- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységében. 
- Ellátja az osztály tevékenységéhez kapcsolódó mindazon feladatokat, amellyel az osztályvezető, 

valamint a koordinátor megbízzák. 
 
Az ügyintéző feladatai: 
 
- Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 

bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos 
döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a 
munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a 
csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, 
a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése. Koordinálja  és ellenőrzi a közérdekű munka büntetésének 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat 

- Továbbítja, postázza az osztályon kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel 
összefüggő feladatokat. 

- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységében. 
- Ellátja az osztály tevékenységéhez kapcsolódó mindazon feladatokat, amellyel az osztályvezető, 

valamint a koordinátor megbízzák. 
 
III. 10. Népegészségügyi osztályvezető, járási tisztifőorvos 
 
Feladata a Népegészségügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.11. Népegészségügyi Osztály munkakörei 
 

- járási tisztiorvos 
- közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
- vezető védőnő 
- iktató vezető 
- vezető ápolónő 
- környezetvédelmi előadó 
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A járási tisztiorvos feladatai: 
 
- Közreműködik az osztályvezető feladatainak ellátásában, segíti az osztályvezető munkáját, 

helyettesíti. 
- Figyelemmel kíséri a jogszabályokat, az azokban bekövetkező változásokat 
- Kiadmányoz az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeivel kapcsolatos hatósági ügyek 

kivételével a hivatalvezető által átruházott jogkörben.  
- Beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl a jogszabályokban, normatív 

utasításokban meghatározottak szerint. 
. 
 
A közegészségügyi-járványügyi felügyelő feladatai: 
 
- Ellátja a közegészségügyi (a környezet-, és település-egészségügyi, az élelmezés-, és 

táplálkozás-egészségügyi, a gyermek- és ifjúság-egészségügyi, a kémiai biztonsági), a 
járványügyi, a kórházhigiénés és az egészségügyi igazgatási szakterület jogszabályokban 
meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatait.  

- Kivizsgálja a panaszbejelentést, megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.  
- Részt vesz célvizsgálatok végrehajtásában, a munkatervi feladatok, a hatósági ellenőrzési terv 

teljesítésében, jelentéseket, beszámolót készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl.  
- Részt vesz az ügyfélfogadásban. 
- Részt vesz a Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának munkájában. 

 
A vezető védőnő feladatai: 
 
- Ellátja a védőnői szakfelügyelet jogszabályban meghatározott feladatait. Segíti a védőnői ellátás 

hatékony, megfelelő színvonalú működését, az ágazati jogszabályok érvényesülését.  
- Gyűjti, összesíti, szolgáltatja az adatokat  a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatban, 

továbbá értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat. 
 
 
Az iktató vezető feladatai: 
 
- Gondoskodik a posta bontásáról, beérkező ügyiratok átvételéről, elirányításáról, iktatásáról, 

nyilvántartásba vételéről. 
- Teljes körűen elvégzi az iktatási, iratkezelési, irattározási munkafeladatokat. 
- Az osztály iktatójának, valamint az iratanyag kezelésének irányítása. 
- Feladata az iktatói informatikai rendszer hatékony, naprakész működtetése. 

 
A vezető ápolónő feladatai: 
 
- Ellátja az ápolás szakfelügyelet jogszabályban meghatározott feladatait.  
- Végrehajtja a munkatervi feladatokat.  
- Ellenőrzi az ágazati jogszabályok érvényesülését.  
- Közvetíti az ápolás szakma minőségi követelményeit.  
- Kivizsgálja a panaszbejelentést, a hatáskörébe tartozó intézkedéseket megteszi.  
- Részt vesz célvizsgálatok végrehajtásában, a munkatervi feladatok teljesítésében, jelentéseket, 

beszámolót készít. 
 

A környezetvédelmi előadó feladatai: 
 
- Az egységek környezet-egészségügyi hatásait figyelemmel kíséri, a kivizsgálásokkal kapcsolatos 

megállapításokat regisztrálja, az intézkedések utóellenőrzéseit ütemezi.  
- Az intézet hatáskörébe tartozó temetői ügyintézés adminisztratív feladatait ellátja. 
- Hulladék-kezeléssel kapcsolatos szerződéseket elemez. 
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IV. FEJEZET 
 

MŰKÖDÉSI REND 
 
 

A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és az 
egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
 
A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat elvégezni. 
Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, 
felvilágosítást adni. 
 
 

V. FEJEZET 
 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 

V.1.  Általános munkarend  
   hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  
               pénteken:        8.00 órától 14.00 óráig tart.  
 
A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő távollét 
időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának 
tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
 
V.2.  Általánostól eltérő munkarend 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az általánostól 
eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
Általánostól eltérő munkarend:  

Kormányablak   Okmányiroda 
hétfő:   7.00 – 17.00   8.00 – 16.30 
kedd:    8.00 – 17.00   8.00 – 18.00 
szerda:  8.00 – 17.00   8.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00   8.00 – 16.30 
péntek:  8.00 – 16.00   8.00 – 13.00 

Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók egy havi munkaidőkeretben dolgoznak. 
 
V.3.  Ügyfélfogadás rendje 
 
V.3.1.  A Kormányablak és Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

Kormányablak  
hétfő:   7.00 – 17.00 
kedd:  8.00 – 17.00 
szerda:  8.00 – 17.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 



38 
 

péntek:  8.00 – 16.00 
 

b) 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. 
   Okmányiroda 

hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  8.00 – 18.00 
szerda:  8.00 – 13.00 
csütörtök: 12.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

V.3.2.  A Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. 

hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben 
hétfő:   8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
kedd:  8.00 – 16.00   8.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
csütörtök: 12.00 – 16.00   12.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 13.00   ügyelet 
 

b) 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.  
Hatósági ügyekben a kormányablak fogadja a kérelmeket. 

gyámügyi ügyekben 
hétfő:   8.00 – 16.00 
kedd:  8.00 – 13.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  ügyelet 
 

c) 4069 Egyek, Fő u. 3. 
hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben 

hétfő:          –     8.00 – 13.00 
kedd:  8.30 – 12.00   13.00 – 16.00 minden hónap 1. és 3. hetében 
      8.00 – 16.00 minden hónap 2. és 4. hetében 
szerda:  8.30 – 15.30   8.00 – 13.00 
csütörtök:        –     12.00 – 16.00 
péntek:         –    8.00 – 13.00 
 

d) 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. 
hatósági ügyekben   

hétfő:   9.00 – 12.00 
 

e) 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125. 
hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben 

kedd:  8.00 – 12.30   8.00 – 12.00 minden hónap 1. és 3. hetében 
 

V.3.3.  A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje:  
a) 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4/b. 

hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  8.00 – 15.30 
szerda:  8.00 – 13.00 
csütörtök: 12.00 – 15.30 
péntek:  8.00 – 12.00 
 

b) 4066 Tiszacsege, Fő u. 55. 
 csütörtök: 13.00 – 16.00 minden páros héten 
 
V.3.4.  A Népegészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4. 

hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  8.00 – 16.00 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
I.1. Az ügyrend hatálya 
Az ügyrend hatálya kiterjed a Berettyóújfalui Járási Hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) valamennyi 
kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, munkavállalójára. 
 
I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala 
b./ Székhely: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.  

Kirendeltség: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 
 4138 Komádi, Hősök tere 4. 
Települési ügysegédi  
 helyszínek: 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28. 
  4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24. 
  4128 Bedő, Rákóczi u. 35. 
  4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1. 
  4114 Bojt, Ady E. u. 5. 
  4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 
  4144 Darvas, Rákóczi u. 50. 
  4141 Furta, Petőfi u. 1. 
  4122 Gáborján, Fő u. 106. 
  4123 Hencida, Kossuth tér 1. 
  4136 Körösszakál, Piac tér 1. 
  4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62. 
  4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. 
  4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2. 
  4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49. 
  4127 Nagykereki, Kossuth u. 22. 
  4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. 
  4117 Told, Kossuth u. 4. 
  4146 Újiráz, Szabadság tér 1. 
  4119 Váncsod, Kossuth u. 42. 
  4143 Vekerd, Kossuth u. 18. 
  4142 Zsáka, Bethlen Gábor u. 8. 
 

c./ Postafiók címe: 4101 Berettyóújfalu, Pf.: 11. 
 Telefonszám: +36/54 505-330 

E-mail cím: berettyoujfalu.jh@hbmkh.gov.hu 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar 
  

I.3. Illetékesség 
A járási hivatal illetékessége Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, 
Biharkeresztes, Bojt, Csökmő, Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösszakál, 
Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, 
Váncsod, Vekerd, Zsáka településekre terjed ki a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. 
melléklet 8. pontjának 8.2. alpontja alapján. 
 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 
 
A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az 
ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. 
Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) van. Hivatalból indult eljárásra Bakonszeg, Berettyóújfalu, Csökmő, Darvas, Furta, 
Gáborján, Hencida, Mezőpeterd, Mezősas, Szentpéterszeg, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka esetében 

mailto:berettyoujfalu.jh@hbmkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
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a Berettyóújfaluban működő okmányiroda, Ártánd, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, 
Nagykereki, Told esetében a Biharkeresztesen működő okmányiroda, Komádi, Körösszakál, 
Körösszegapáti, Magyarhomorog esetében a Komádiban működő okmányiroda az illetékes. 
 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal illetékessége a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3.§-a és 2. 
melléklet 8. pontjának 8.1. alpontja szerint a Berettyóújfalui járás illetékességi területére terjed ki.  
 
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.2.2. alpontja szerint a Berettyóújfalui járás 
illetékességi területén látja el. A járási hivatal Biharkeresztesen és Komádiban Munkaerőpiaci pontot 
működtet.  
 
A járási hivatal földhivatali feladatait a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és 1. melléklet 9. pontjának 9.1. 
alpontja szerint a Berettyóújfalui járás illetékességi területén látja el. 
 
A járási hivatal népegészségügyi feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 
szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 1. 
pontjának 189. alpontja szerint a Berettyóújfalui járás illetékességi területén látja el.  
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 11/A. §-a alapján a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok 
tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el. 
 
I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  

a) Okmányirodai Osztály  
b) Hatósági Osztály 
c) Gyámügyi Osztály 
d) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
e) Foglalkoztatási Osztály  
f) Földhivatali Osztály 
g) Népegészségügyi Osztály  

 
 

II. FEJEZET  
 

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 
 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 
A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki.  
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
 
II.1.1. Az Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja  

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen 
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üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

d) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben, a közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott; 

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

f) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
g) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 
h) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 
i) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  

j) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, meghatározott; 

k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített  
feladatokat, továbbá 
l) a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
m) közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 
II.1.2. Az Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a tevékenységi 
körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.2.2. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyiadat-és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
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igazolvány kiadását, lakcímbejelentés fogadását, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén új 
igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló kérelmét, 
hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét 
be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja 
szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait tartalmazó 

nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot lát el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben a 

magánszemély által igazolt és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével, 
megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 
m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 

valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az okmányok 
kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.2.3. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második magánútlevél, 
szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és az útiokmány- 
nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő feladatokat. 
c) Végzi a soron kívüli- valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 

nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 
d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 

központi adatkezelő szervet. 
 
II.1.2.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, cseréli 
a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői engedély 
kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti 
kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti 
kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére vonatkozó 
adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett 
kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével, valamint a használt járművek forgalomba 
helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 



6 
 

h) Ellátja a törzskönyv, a forgalmi engedély, valamint a rendszámtábla eltulajdonításával, 
elvesztésével, azok pótlásával, továbbá a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő 
feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra vonatkozó 
kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának 
engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel összefüggő 
kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezése előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, az 

egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának 
engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő egyes feladatokat. 
 
II.1.2.5. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így különösen 
a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, valamint a 
parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – szakértői 
bizottsághoz címzett, de az okmányirodai osztályhoz benyújtott kérelmek kapcsolatos – 
feladatok ellátása.  

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.2.6. A Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

c) Kezeli az Okmányirodai Osztályhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

 
II.1.2.7. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.2.8. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  



7 
 

c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 

d) Szükség esetén önálló bírósági végrehajtó kirendelése. 
 
II.1.2.9. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
 
II.1.2.10. Okmányirodai bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján az Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.3. A Hatósági Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valam int a 
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a járási 
hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket; 

b) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt oktatási ügyeket. 

c) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
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- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 
(I. 30.) Korm. rendelet,  

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet,  
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  
- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 

fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 
szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet,  
- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő 

és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Korm. rendelet,  

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi 
ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet. 

d) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény,  

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz 
kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,  

- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés 
rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel 
kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) BM rendelet, 

- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és 
a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek 
kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 
71/2014. (XII. 19.) BM rendelet, 
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e) az ügyiratkezeléssel kapcsolatban ellátja: 
- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, az elektronikus ügyintézés 
részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 
31.) MvM utasításban meghatározott; 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott feladatokat. 

f) a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 
- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 
- a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben meghatározott; 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvényben meghatározott; 
 

II.1.4. A Hatósági Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Szociális igazgatás: 

a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt 
ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban részesülőkről 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a 
támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint 
a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatáshoz 
kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A megállapított jogosultságról 
hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, 
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” 
programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  
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f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.4.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 

b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 

c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést. 

d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási 
intézmény körzetében van. 

f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 
részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban 
történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 

h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, vagy 

ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 
j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 
Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat. 

 
II.1.4.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.4.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, az 
engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 

g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 

h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 
alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának 
korlátozását, illetve megtiltását, 

i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet 
a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  
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II.1.4.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, 
ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, 
temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás 
folyósítása végett. 
 
II.1.4.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközmű-
rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül 
nem teljesíti, 

b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 
lényegesen nem akadályozza. 

 
II.1.4.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő 
járdaépítést). 
 
II.1.4.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 
vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.4.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és 
a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 
szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 
használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 
II.1.4.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 
kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú 
támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási hivatal javaslatot tesz, mely 
alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
 
II.1.4.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 
II.1.4.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
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c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
 
II.1.4.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 
 
II.1.4.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, 
állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.4.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.4.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 

a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 

bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.4.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
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járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.5. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, kapcsolattartással, 

titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 
e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatok 

ellátása. 
h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése 
tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel összefüggésben 

kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
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s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 
továbbításában. 

t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 
elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 

u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 
kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 

v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 
igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, előkészítési 

és továbbítási feladatok ellátása. 
y) A TAKARNET programból történő tulajdoni lap lekérdezés. 
z) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
aa) A minősített küldemény, a minősített adat kezelése. 
bb) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
cc) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő feladatok 

ellátása. 
dd) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 

eljuttatása. 
ee) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
II.1.5. A Gyámügyi Osztály feladatai körében ellátja  

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a 
gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatban, 

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

e) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

f) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 
törvény szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

g) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz telepített 
további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

 
II.1.6. A Gyámügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.6.1. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő 

kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való 
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együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás 
igénybevételét, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
h) 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, 

i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
II.1.6.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.6.3. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
 

II.1.6.4. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

 cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
 da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
 db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 
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II.1.6.5. Az örökbefogadással kapcsolatban: 
a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 

örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 
b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 

általi örökbefogadásához. 
 
II.1.6.6. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 
II.1.6.7. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
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II.1.6.8. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb 
biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.6.9. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) 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,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
II.1.6.10. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 
 
II.1.6.11. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
 
II.1.6.12. 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 a gyámhatóság hatáskörébe 
tartozik.  
 
II.1.4.13. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört a gyámhivatal gyakorolja.  
 
II.1.4.14. A gyámhivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként.  
 
II.1.4.15. A gyámhivatal gyakorolja a Start számlával, kincstári letéti a Start számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 
II.1.7. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai körében ellátja  
 

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben rögzített és 
az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról kiadott 68/2015. (III. 30.) 
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Korm. rendeletben, valamint az Európai Unió különböző szintű, vonatkozó jogforrásaiban 
meghatározott: 

- állategészségügyi, járványvédelmi 
- állatvédelmi, 
- takarmányellenőrzési, 
- gyógyszerellenőrzési, 
- állati eredetű melléktermékek ellenőrzésével kapcsolatos, 
- állattenyésztési, valamint  
- élelmiszerbiztonsági 

feladatokat, 
b) állategészségügy és járványvédelem vonatkozásában a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel 

kiadott Állategészségügyi Szabályzat és a különböző fertőző betegségek megelőzése és 
leküzdése tárgyában kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 

c) állatvédelem vonatkozásában az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvényben rögzített, az állatvédelmi hatóság kijelöléséről kiadott 334/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat, 

d) a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól kiadott 32/1999. (III. 31.) 
FVM rendeletben, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról kiadott 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendeletben és további végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatokat, 

e) takarmányellenőrzéssel kapcsolatban a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának 
és felhasználásának egyes szabályairól kiadott 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletben, a Magyar 
Takarmánykódex előírásairól kiadott 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

f) gyógyszerellenőrzéssel kapcsolatban az állatgyógyászati termékekről kiadott 128/2009. (X. 6.) 
FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

g) állati eredetű melléktermékek vonatkozásában a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról kiadott 45/2012. 
(V. 8.) VM rendeletben meghatározott feladatokat, 

h) állattenyésztéssel kapcsolatban a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 99/2002. (XI. 5.) FVM 
rendeletben, a lófélék egyedeinek azonosításáról kiadott 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben, 
a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 
116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben, a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben, 
valamint a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről kiadott 
120/2007. (XI.18.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat; 

i) Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatban: 
- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 
- az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló, 64/2007. (VII. 23.) FVM-
EüM együttes rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV. 30.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

- az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról szóló 
66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és 
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM 
rendeletben meghatározott feladatokat,  

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről kiadott 201/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről kiadott 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben 
meghatározott feladatokat. 
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II.1.8. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részletes feladatai 
 
II.1.8.1. Járványvédelem: 

a) A járványügyi előírások betartását rendszeres jelleggel ellenőrzi. 
b) Járványügyi intézkedésként elrendelhet: elkülönítést, megfigyelési zárlatot (hatósági 

megfigyelés), forgalmi korlátozást, helyi zárlatot, települési zárlatot (védőzóna), védőkörzet 
(megfigyelési zóna) létesítését, marhalevél kezelésének tilalmát, termékenyítési tilalmat, 
diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést, védőoltást, gyógykezelést, elkülönített 
vagy zárt vágást, állatleölést (leöletés), fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer, 
takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná tételét, 
fertőtlenítést, földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevételét, 
használatát, a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében gazdálkodó 
szervezet - így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem - aktív 
közreműködésre kötelezését, az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó 
tevékenységének korlátozását, felfüggesztését. 

c) A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak 
megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket. 

d) Elrendeli az állategészségügyi programok végrehajtását. 
e) Igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 
f) Exportszállítás esetén megvizsgálja az állat szállításának megkezdése előtt a származási hely 

állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi 
forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. 

g) Kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt. 
 
II.1.8.2. Állatvédelem: 

a) Kiadja az állatkereskedés tevékenységi engedélyét. 
b) Jogkövetkezményeket alkalmaz az eb által okozott sérülés esetén. 
c) Ebet veszélyesnek nyilváníthat, előírja tartási feltételeit és engedélyezi a tartását.  
d) Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 

állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, az 
állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit. 

e) Ellenőrzi az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő 
dokumentációt és a szállítóeszközt. 

 
II.1.8.3. Takarmány-ellenőrzés: 

a) Ellenőrzi 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, 

b) 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.  

c) a takarmányok felhasználását és szállítását, a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, 
dokumentációkat és a nyomon követhetőséget, 

d) a takarmányok exportját, tranzitját és importját, 
e) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket, 
f) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 

 
II.1.8.4. Gyógyszerforgalmazás ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, 
valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását. 

b) Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak 
vizsgálati jegyzőkönyvét. 

c) Ellenőrzi a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását. 
d) Ellenőrzi a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését. 

 
II.1.8.5. Állati eredetű melléktermékek ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb 
eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét.  
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b) Elrendeli 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. 

c) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az 
ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat. 
  

II.1.8.6. Állattenyésztés: 
Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 
valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat 
 
II.1.8.7. Élelmiszerlánc-biztonság, előállítás, forgalmazás, vendéglátás: 

a) Az élelmiszer-vállalkozások tevékenységével összefüggésben 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 adalék- és csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
felületek, továbbá tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, 
beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is, 

- a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, berendezések 
általános higiéniai alkalmasságát, 

- az ivóvíz minőségű víz biztosítását az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál, 
- az élelmiszeripari vállalkozások saját kutas vízellátó rendszereit, illetve az önellenőrző 

vízvizsgálati program teljesítését. 
- Próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végez. 

b) Nyilvántartásba veszi:  
- az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokat, 
- az élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalomba hozókat, 
- az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat, 
- az élelmiszerek vonatkozásában bejelentett, kivizsgált és felderített élelmiszer-

mérgezéseket és -fertőzéseket, valamint azok okait. 
c) A kistermelő tevékenységét nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el. 
d) Egyéb intézkedéseket foganatosít a következők szerint: 

- tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, 
korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, 

- vállalkozás, létesítmény működési engedélyének feltételhez kötését, módosítását, 
felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, 

- vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy 
véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti a nyilvántartásából, 

- az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve 
vizsgázáshoz kötheti, 

- termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, 
behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, 
korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, 

- elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, 
ártalmatlanítását, 

- elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja 
vagy feltételhez kötheti, 

- élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök 
használatát megtilthatja, 

- szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja, 
- élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítheti, 
- engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat, 

visszavonhat, 
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- elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet 
visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és 
ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül, 

- amennyiben az adott élelmiszer, takarmány a vonatkozó előírásoknak való 
megfelelésének biztosítása szempontjából az élelmiszer-, takarmányvállalkozás 
eljárását nem kielégítőnek ítéli meg, az élelmiszer-, takarmányvállalkozás költségére 
haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, 

- megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az 
ország területén történő átszállítását, 

- az élelmiszer-vállalkozásoknál végzi és felügyeli a termékek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, 
ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését, továbbá feltárja a 
kórokoknak az élelmiszerbe jutását, életben maradását, szaporodását elősegítő 
higiénés, technológiai szabálytalanságokat, elősegíti az ártalmak leküzdését, és 
laboratóriumi vizsgálatokat végeztet, 

- felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer 
adatainak rendelkezésre bocsátására, 

- felhívhatja szükség esetén azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik tagállamból 
szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse be a más 
tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő 
beszállítás megtörténtét, 

- figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt, 

- kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, a 
takarmány-ellenőrzési bírságot, a géntechnológiai bírságot, a helyszíni bírságot, az 
eljárási bírságot, 

a) Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból 
levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 

b) Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát. 

c) Meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 
döntést. 

d) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik feladatai ellátása során a települési 
önkormányzatokkal, egészségügyi államigazgatási szervvel, a társhatóságokkal, valamint a 
civil szervezetekkel. 

e) Élelmiszer-fertőzés és mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 
együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 

f) Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 
g) Az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi 

jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, 
illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot 
jelenthet. Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi 
szervet azokról a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi 
kockázattal vannak összefüggésben. 

 
II.1.9. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 
- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben 
meghatározott a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, 
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d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben és 
az ezen törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.10. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 
II.1.10.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
b) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 

megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

c) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 
d) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

e) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
II.1.10.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés megszüntetéséről a 
jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén beszerzi 
az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 

f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a gyermektartásdíj 

levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése iránt, továbbá a 
visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
II.1.10.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
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II.1.10.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.10.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.10.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.10.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
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g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 
megszüntetése iránt. 

h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 
lefolytatásáról. 

i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.10.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.10.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más osztályt 

is érint.  
 
II.1.10.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, megszüntető, 
szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy státuszában 
történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez jogosultságot, kereső 
tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre kerül.  

 
II.1.10.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy munkát 
(különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  

b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 
c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 

beszerzésére. 
d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 
e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 
f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  
g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 

 
II.1.11. A Földhivatali Osztály ellátja 

a) a földmérési, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat a 2012. évi 
XLVI. törvény, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes 
rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, 2004. évi 
CXL. törvény, 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet, 2007. évi CXXIII. törvény, DAT szabályzat, 
15/2013. (III. 11.) VM rendelet, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 176/2009. (XII. 28.) FVM 
rendelet, A 5 szabályzat, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 19/2013. (III. 21.) VM rendelet, 1993. 
évi II. törvény, 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, 

b) a telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 166/2009. (XII. 9.) 
FVM rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet alapján, 

c) a földvédelemmel kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 2007. évi CXXIX. törvény, 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 1997. évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) FVM 
rendelet, 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet alapján,  

d) földhasználati eljárással kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 356/2007. (XII. 23.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény, 373/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet alapján,  
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e) földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény alapján, 

f) földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az 
adatszolgáltatási feladatokat a 2013. évi CCXII. törvény, 2013. CXXII. törvény, 38/2014. (II. 
24.) Korm. rendelet, 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
2004. évi CXL. törvény alapján. 

g) az ingatlan-nyilvántartási, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat az 
1997. évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 2013. évi CXXII. törvény, 2004. évi 
CXL. törvény, 1996. évi LXXXV. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 176/2009. (XII. 
28.) FVM rendelet, 47/2014 (II. 26.) Korm. rendelet alapján. 

 
II.1.12. A Földhivatali Osztály részletes feladatai 
II.1.12.1. Földmérési, telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatok: 

a) első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban, 
b) elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását, 
c) végrehajtja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat, valamint elvégzi a HBMKH 
Földhivatali Főosztálya felé történő adatszolgáltatásokat, 

d) közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében, 

e) ellátja az új felméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat, 

f) ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat, 

g) az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 
térképtárat működtet, 

h) folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére 
adatot szolgáltat, 

i) a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez, 

j) amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása 
terhére díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást 
és műszaki tanácsadást végez, 

k) a földmérési törvényben meghatározottak szerint a földmérési vállalkozók munkáinak 
ellenőrzése, és az esetlegesen feltárt hibák után a szükséges intézkedések megtétele,  

l) a digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép adatbázisából az arra jogosultaknak kérelemre 
állami alapadatot szolgáltat, 

m) az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat, 
n) végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat. 

 
II.1.12.2. Földvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

a) gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 
területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági hatásköröket, 

b) a HBMKH Földhivatali Főosztálya részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár 
az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és 
bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
végrehajtásában, 

c) végrehajtja a parlagfű elleni, közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási földhivatali feladatokat, 
d) illetékességi területén folyamatosan, különösen a határszemlék keretében ellátja a termőföldek 

hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtását, 

e) elvégzi a földminősítési feladatokat, valamint a művelési ág változással kapcsolatos osztályba 
sorolásokat, 
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f) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket, 

g) ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

h) intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében, 

i) földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért, 

j) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról, 

k) határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Földhivatali Főosztálynak, 

l) elvégzi a mintatér karbantartásokat, 
m) lefolytatja az újrahasznosítási eljárásokat, 
n) rendszeresen vezeti a földvédelmi statisztikai programot. 
 

II.1.12.3. Földhasználati eljárással kapcsolatos feladatok: 
a) vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat, 
b) ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít, a HBMKH Földhivatali Főosztálya részére 
továbbítja a jogerős földhasználati bírságot kiszabó határozatot, 

c) illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket, 

d) ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési 
feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, eljár az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények 
alkalmazása érdekében. 

 
II.1.12.4. A földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatellátása során első fokú hatóságként eljár a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati 
szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárásokban. 
 
II.1.12.5. A földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatként vezeti a földművesek, a 
mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartását, azzal 
összefüggésben adatot szolgáltat. 
 
III.1.12.6. Ingatlan-nyilvántartási, valamint azzal összefüggő adatszolgáltatási feladatok: 

a) jogszabályban meghatározott illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik 
– döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági 
ügyekben, 

b) lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást, 
c) kezeli az ingatlan-nyilvántartást, 
d) az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, 

illetve döntést hoz azokról,  
e) bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő jogokat: 

- tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait 
gyakorló szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon esetében a 
vagyonkezelői jog, 

- a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, 

- megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog, 

- haszonélvezeti jog és használat joga, 

- telki szolgalmi jog, 

- állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint 
villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, 
vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű 
szolgalmak és használati jogok, 

- elő- és visszavásárlási, vételi, valamint eladási jog, 

- tartási és életjáradéki jog, 
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- jelzálogjog, 

- végrehajtási jog; 
f) feljegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő tényeket: 

- a jogosult kiskorúsága, gondnokság alá helyezése, 

- a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, 

- a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének 
cégjegyzékből történő törlése, 

- kisajátítási eljárás megindítása, 

- az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás és 
ügyészi fellépés benyújtása, felügyeleti eljárás megindítása, 

- telekalakítási eljárás megindítása, 

- felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása, 

- földminősítési eljárás megindítása, 

- az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás és 
ügyészi fellépés benyújtása, 

- felügyeleti eljárás megindítása, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal 
kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem 
benyújtása, 

- az ingatlan jogi jellege, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy 
megkeresés elutasítása, 

- épület létesítése és lebontása, 

- az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése, 

- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás 
ténye, mértéke és jellege, 

- bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 

- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, 
valamint egyéb építésügyi korlátozás, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló törvényben meghatározott építésügyi kötelezés, valamit önkormányzati hatósági 
döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési kötelezettség, 
továbbá a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott 
örökségvédelmi hatósági kötelezés ténye, 

- szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló 
elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, a rendelkezési jogot korlátozó 
egyéb tilalom, 

- jogszabályban meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása, 

- árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése, 

- a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedés végrehajtására, 

- a tulajdonjog fenntartással történt eladása, 

- a jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, 

- lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról, 

- a ranghely megváltoztatása, 

- a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a 
tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító 
okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja, 

- az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása, 

- a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye, 

- bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog, 

- a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása, 

- pénzügyi lízingbeadás ténye, 

- nemzeti emlékhely, 

- történelmi emlékhely. 
g) gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, 
h) kérelemre közreműködik a birtok összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében, 
i) a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről, 
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j) ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
hatáskörébe utalt feladatokat. A HBMKH Földhivatali Főosztályával együttműködve közösen 
ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 
adatlekérdezésének jogszerűségét, és a biztonsági előírások betartását, 

k) lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást, 
l) a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 

a földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat, 
m) átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat, és 

azokat jelenti a HBMKH Földhivatali Főosztálya felé, 
n) ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze, 
o) 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, 

p) ellenőrzi a külön jogszabályban meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő 
kötelezettségek betartását, 

q) gondoskodik a földhivatali tartalékkészlet biztosításáról és folyamatos rendelkezésre állásáról, 
r) a saját, valamint az illetékességi területén működő kormányablakok által készített 

megrendeléseket összegyűjti, majd a megrendelő ívek első példányát megküldi a Földhivatali 
Főosztály részére, 

s) ellátja a Földhivatali Osztály pénzkezelő helyén jelentkező feladatokat. 
 
II.1.13. A Népegészségügyi Osztály feladatai  
A Népegészségügyi Osztály a járási hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a következő 
jogszabályokban foglalt feladatokat látja el: 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 

- 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről; 

- 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről; 

- 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; 

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről; 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről szóló, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól; 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet; 

- 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 

- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről; 

- 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló és a 
végrehajtására kiadott 37/1996 (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és 
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről; 

- 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, 
valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről; 

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló és ennek végrehajtására 
kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet; 

- 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről; 

- 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról; 

- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló és a végrehajtására 
kiadott 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet; 



29 
 

- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 
kezeléséről; 

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 

- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről; 

- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről; 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól; 

- 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről; 

- 36/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről; 

- 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült 
feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről; 

- 41/2009/EK rendelet a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről; 

- 27/2004. (IV.24.) ESzCsM rendelet a testtömeg csökkentés céljára szolgáló csökkentett 
energia tartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről; 

- 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 
közegészségügyi szabályairól; 

- 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról; 

- 20/2012. (VIII.31.) a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról; 

- 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról; 

- 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről; 

- 9/2002. (X. 17.) ESZCSM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, valamint a forgalmazás feltételeiről; 

- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól; 

- 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet a biocid termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának feltételeiről; 

- 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról; 

- 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) az Európai Parlament és a Tanács az anyagok 
és keverékek osztályozásáról, címkézéről és csomagolásáról; 

- 1907/2006/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH); 

- 689/2008/EK (PIC) rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról; 

- 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az 
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól; 

- 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 
expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről; 

- 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a nyári táborok működésének ellenőrzése: a tanuló 
ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről; 

- 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén 
követendő eljárásról; 

- 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről; 

- 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet az elővezetés végrehajtásával, valamint a 
terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költségek 
mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól; 

- 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről; 
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- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről; 

- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről és a módosításáról szóló 4/2004. (I. 28.) 
ESZCSM rendelet; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról; 

- 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról; 

- 9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
szervezeti és működési rendjének meghatározásáról; 

- 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával 
összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről; 

- 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet 
végrehajtásának szabályairól; 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről; 

- 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról; 

- 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról; 

- 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről; 

- 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről; 

- 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását 
okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a 
szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről; 

- 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól; 

- 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről; 

- 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről; 

- 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról; 

- 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós 
esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról; 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 

- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról; 

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről; 

- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről; 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről; 

- 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről; 

- 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről; 

- 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez 
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről; 

- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól; 
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- 2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól; 

- 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 
javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről ; 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról; 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról; 

- 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 
végezhető ellátások szakmai feltételeiről; 

- 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának 
egyes kérdéseiről; 

- 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról; 

- 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 
támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról; 

- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről; 

- 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról; 

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről; 

- 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról; 

- 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről; 

- 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan 
ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, 
feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról; 

- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről; 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról (ápolási díj); 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről; 

- 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról; 

- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól; 

- 8/2000. (VIII: 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról; 

- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról; 

- 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban 
nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről; 

- 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről; 

- 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról; 

- 1997. évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és a védelméről; 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról; 

- 26/2014. (IV.8) EMMI rendelet a várandósgondozásról; 

- 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek 
szabályairól; 

- 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Népegészségügyi 
Programjáról; 

- 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről; 

- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és a védelméről; 
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- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról; 

- 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 
törvény végrehajtásáról. 

 
II.1.14. Népegészségügyi Osztály részletes feladatai 
II. 1.14.1. Környezet- és település-egészségügy: 

a) Ivóvízzel és fürdővízzel, valamint szennyvízzel kapcsolatosan 

- a megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátás érdekében a helyszínen ellenőrzi a 
rendszerek műszaki állapotát, felügyeli az elrendelt laboratóriumi vizsgálatok meglétét, 
értékeli azok eredményét, illetve bejelentés esetén soron kívüli vízvizsgálatokat rendel 
el, 

- figyelemmel kíséri a folyamatosan és szezonálisan üzemelő fürdők, uszodák 
üzemelését, vízminőségét, a tápvizek hatósági vízvizsgálati eredményei alapján 
hozzájárul a közfürdők nyitásához, 

- engedélyezi a természetes fürdők üzemelését, meghatározza a mintavételi ütemtervet, 
figyelemmel kíséri a mintavételi időpontok betartását, illetve a vízvizsgálati 
eredményeket, jelentési kötelezettségének jogszabályban előírt határidőre eleget tesz, 

- a szolgáltató kérelmére a rendelet alapján, az abban foglalt feltételek betartása mellett 
hozzájárulást ad az ivóvíz ellátás korlátozásához, 

- a vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban 
szakhatóságként közreműködik az engedélyező hatóság megkeresésére, figyelembe 
veszi a felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos teendőket. 

b) Egyes rendezvényekkel kapcsolatosan 

- a társhatóságokkal együttműködve részt vesz a nappali és éjszakai zenés, táncos 
rendezvények ellenőrzésében az előre összeállított program szerint, 

- a megrendezésre kerülő sportrendezvények előtti biztonságtechnikai bejárásokon a 
közegészségügyi követelmények érvényesülését ellenőrzi és felügyeli. 

c) Temetkezéssel kapcsolatosan engedélyezési eljárásokat folytat le (sírnyitási engedélyek, 
boncolás nélküli hamvasztás engedélyek, külföldi halott- és urnaszállítási engedélyek). 

d) Hulladékokkal kapcsolatosan 

- nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, szállítása, kezelésére vonatkozó 
eljárásban az engedélyező hatóság megkeresésére szakkérdésekre választ ad, 

- az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokról éves összefoglaló 
jelentést készít a szolgáltatók által beküldött adatlap alapján. 

e) Kereskedelmi üzletekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan 

- bejelentett tevékenységet végző valamennyi kereskedelmi egységben hatósági 
ellenőrzést tart, erről jegyzőkönyvet készít és tájékoztatást küld a megkereső 
hatóságnak, 

- a működési engedély köteles üzletek esetén szakhatósági állásfoglalást ad, 

- megkeresés esetén helyszíni szemle tartásával és a tájékoztatás adásával részt vesz a 
szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadásában, 

- a telepengedélyezési eljárások lefolytatása során helyszíni hatósági ellenőrzést tart, a 
tájékoztatást az engedélyező hatóság részére megküldi. 

 
II.1.14.2. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy: 

a) Egyes élelmiszerekkel kapcsolatosan 

- végzi a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, az étrend-kiegészítőkkel, a 
vitaminokkal, ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított 
élelmiszerekkel, az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokkal, az élelmiszerek tápértékjelölésével kapcsolatos bejelentési 
eljárásokkal összefüggő feladatokat, 

- végzi és felügyeli az előző pont alatt felsorolt élelmiszerek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, 

- egészségi ártalom vagy annak gyanúja, illetve az emberi egészség veszélyeztetése 
esetén intézkedik. 
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b) A betegélelmezés és a diétás étkeztetés területén tápanyagszámítás módszerével vizsgálja a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést, – a rendszeres és a 
speciális diétát – valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést. 

c) A lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulásával kapcsolatban 

- elősegíti az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmak 
leküzdését, 

- vizsgálja az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzéseket, 
ételmérgezéseket, felderíti a fertőzési forrást és a terjedési utat, 

- szükség szerint végzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, 

- tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket. 

d) A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkörében ellenőrzi az élelmezési ellátással közvetlenül 
kapcsolatos nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási 
dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-
egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel 
készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt, a 
dietetikus és a diétás szakács nevét, végzettségéről szóló okirati igazolást. 

e) A kozmetikai termékekkel kapcsolatos feladatkörében, hatáskörében ellátja a kozmetikai 
termékek és azok gyártásának, forgalmazásának hatósági ellenőrzését, vizsgálja a 
termékinformációs dokumentációt. 

f) Végzi a cuclik, cumik ellenőrzését. 
 
II.1.14.3. Kémiai biztonság: 

a) ellenőrzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartását, 
b) ellátja a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos, külön jogszabály 

szerinti ellenőrzési, intézkedési, adatrögzítési és igazolási feladatokat, 
c) a biocid termékek esetében vizsgálja és ellenőrzi az előállítás és forgalmazás feltételeit, 
d) ellenőrzi a forgalomban lévő veszélyes anyagok és veszélyes készítmények címkézését, 

osztályba sorolását, 
e) vizsgálja a vegyi anyagok regisztrálásának, engedélyezésének meglétét, valamint a 

korlátozások betartását, 
f) az egészségügyi kártevőirtók részére engedélyt állít ki, nyilvántartást vezet. 

 
II.1.14.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: 

a) ellenőrzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését a gyermek-és ifjúság – egészségügy 
területén, nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, valamint a 18-24 éves tanulóifjúság 
időszakos vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére 
szolgáló intézményeket, létesítményeket, 

b) az oktatási létesítményekben a közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére intézkedik, 
c) közegészségügyi szempontból ellenőrzi a táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek 

betartását, nyári táborok működését,  
d) ellenőrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

működésére vonatkozó közegészségügyi, 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 
teljesülését. 

 
II.1.14.5. Járványügy: 

a) elvégzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet a következők szerint: 

- helyszíni járványügyi vizsgálatot végez, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, 
vagy a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket megteszi, 

- vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről, 

- élelmiszer eredetű megbetegedések esetén társhatósággal közreműködik a fertőző 
forrás felkutatatásában, a szükséges járványügyi intézkedéseket megteszi, 

- nyilvántartja a fertőtlenítő szereket és eszközöket, 

- szigorított fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról, 
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- ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 
érdekében a szükséges feladatokat, 

- szükség esetén gondoskodik gyógykezelés elrendelésről, rendőrségi elővezetésről, 
b) oltóanyagokkal, védőoltásokkal kapcsolatban 

- szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen azok előírásszerű tárolását, 
nyilvántartását és felhasználását, 

- vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 
megszüntetése iránt, 

- kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket, 

- intézkedik elmaradt védőoltások pótlására. 
c)  kórházhigiénés, infekciókontroll tevékenysége során 

- nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket, részt vesz a sterilizáló berendezések 
mikrobiológiai tesztpreparátummal történő ellenőrzésének szervezésében, 

- hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál 
halmozottan előforduló fertőzéseket, az intézményi kórházhigiénés, illetve 
infekciókontroll szolgálatával közösen, 

- megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok megelőzése és 
felszámolása érdekében, továbbá felügyeli az intézkedések végrehajtását, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri illetékességi területének kórházi járványügyi helyzetét 
(az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek 
alakulását), 

- 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, 

- ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai 
felügyeletét a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint, 

- véleményezi az szolgáltató infekciókontroll tevékenységét szabályozó 
dokumentumokat, ellenőrzi az abban foglaltak végrehajtását, szakmai javaslatot tesz, 
illetve intézkedik a szükséges módosítások megtételére, 

d) DDD (Dezinfekció (fertőtlenítés), Dezinszekció (sterilizálás), Deratizáció (rovar- és 
rágcsálóírtás)) tevékenysége keretében 

- figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó 
közegészségügyi ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, 
intézkedéseket tesz azok megelőzésére, elhárítására, 

- nyilvántartást vezet a rágcsáló- és/vagy rovarmentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, gondoskodik a felhasználásra kerülő irtószerekről és a 
kijuttatásukra szolgáló eszközökről, 

- nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, 
indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott 
közösségekben, 

- szigorított záró fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról, 

 
II.1.14.6. Egészségügyi igazgatás és koordináció: 

a) engedélyezi a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók működését, ezen belül vizsgálja 
az egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadásának feltételeit, valamint tudomásul 
veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti a működési engedélyében szereplő adatokat 
érintő változás bejelentését, szükség esetén módosítja a működési engedélyt, 

b) egészségügyi szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételt követően, azonban működési 
engedély nélkül történő végzéséről szóló bejelentés rögzítése, 

c) tudomásul veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti, ha az egészségügyi szolgáltató 
szünetelteti a tevékenységét, illetve, ha azt újból folytatja, 

d) kérelemre, vagy hivatalból az egészségügyi szolgáltató részére kiadott működési engedélyt 
visszavonja, 

e) hatósági nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatókról, ellenőrzi működésüket, 
f) végzi a praxisengedéllyel kapcsolatos következő feladatokat: 

- praxisengedélyt kiadása és visszavonása, 

- a működtetési jog törvény erejénél fogva történő megszerzését tanúsító hatósági 
bizonyítvány kiállítása, 
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- az önkormányzat kérésére véleményt alkot a praxisjogot megszerezni kívánó orvos 
megfelelőségéről. 

g) sürgősségi, gondozási ellátást végző orvost jelölt ki, 
h) hatósági bizonyítványt állít ki a gyakorlati idő igazolásáról szakvizsgához, működési 

nyilvántartásba vételhez, a működési nyilvántartás meghosszabbításához, 
i) közreműködik az egészségügyi ellátás javítását célzó szervezési intézkedések 

előkészítésében, végrehajtásában, 
j) koordinálja és felügyeli illetékességi területének gyógyító-megelőző egészségügyi ellátását, 
k) közvetlenül intézkedik súlyos, tömeges, illetőleg ismétlődő egészségkárosodás előfordulása, 

vagy annak gyanúja esetén a kiváltó okok megszüntetése, illetőleg az esemény megelőzése 
érdekében, 

l) engedélyezi a nem kórházban elhunyt személy holttestének boncolás nélküli elhamvasztását, 
m) ápolás-szakfelügyeleti tevékenysége keretében: 

- ápolási díj megállapításához, háziorvos által kiállított igazolás felülvizsgálatára 
szakorvost vagy szervet jelöl ki, 

- ápolás szakfelügyeleti ellenőrzéseket végez. 
 
II.1.14.7. Védőnői szakfelügyelet: 

a) a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő 
működésének megvalósítása érdekében betartatja az egészségügyi ágazati jogszabályokat, 
ennek érdekében ellenőrzéseket végez a védőnői körzetekben, 

b) közreműködik a védőnői ellátás (szakmai, menedzseri és támogató tevékenység) 
minőségének követésére és értékelésére vonatkozó minőségi indikátorok fejlesztésében,  

c) közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket, 
d) meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk lehetőségét, 

továbbá közreműködik azok megvalósításában, 
e) gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, továbbá 

értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat, 
f) javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésére (védőnői állások létesítésére, átszervezésre, 
megszüntetésre, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, 
kitüntetésére), 

g) ellenőrzi a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét, 
h) az egyedi panaszokat kivizsgálja a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek 

előírásai alapján, 
i) új védőnői körzet kialakításához szakmai véleményt ad, 
j) szakmai iránymutatást ad a védőnői feladatok helyettesítésével kapcsolatban, 
k) közös álláspontot alakít ki a védőnő és háziorvos szakmai véleménykülönbsége esetén, 
l) igazolást ad ki a várandós anyák tárgyév október 1-jei létszámáról a területi védőnői körzetek 

következő évi OEP-finanszírozásához, 
m) közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek elemzésében a védőnői gondozottak 

egészségi állapotának nyomon követésével, 
n) kijelöli az oktatóvédőnői körzeteket, 
o) felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében, 

p) koordinálja a védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezését, 
megvalósítását, 

q) a területi és iskolavédőnőktől érkező folyamatos- és kampányoltási jelentéseket rögzíti az 
EFRIR járványügyi szakrendszerben. 

 
II.1.14.8. Egészségfejlesztés: 

a) az egészségfejlesztés szakterület munkatársa közreműködik a Nemzeti Népegészségügyi 
Program végrehajtásában, ennek keretében: 

- a közösség és az egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása 
érdekében ösztönzi, szakmailag segíti, támogatja az egészség-kommunikációs 
tevékenységet, tájékoztatással, felvilágosítással, egészséggel kapcsolatos információk 
továbbításával, 
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- segíti az önkormányzati és civil szervezetek által végzett, az egészséges életmódot 
támogató, továbbá a kábítószer-, az alkoholizmus-, a dohányzás ellenes programok 
megvalósítását, az AIDS megelőző tevékenység összehangolását, 

- kapcsolatot tart a helyi médiával. 
b) Az egészségfejlesztési szakterület munkatársa egészségvédelmi programokat kezdeményez, 

lakossági célzott szűrővizsgálatok lebonyolításában vesz részt, valamint a megelőzést 
szolgáló programokat dolgoz ki és hajt végre, ennek keretében 

- támogatja, népszerűsíti a célzott lakossági szűrővizsgálatokat, 

- szervezi az emlőszűrésre történő önkormányzatok által biztosított szervezett utaztatást, 

- feladatkörén belül együttműködik az önkormányzatokkal, az egészségügyi alapellátás 
résztvevőivel, a civil szervezetekkel, és a helyi médiával. 

 
II.1.14.9. A Családvédelmi Szolgálat tevékenysége: 

a) igazolást ad a családvédelmi szolgálaton való részvételről, 
b) vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását, 
c) írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet, 
d) átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek, 
e) az adatokat bizalmasan kezeli, 
f) nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét, 
g) statisztikai célból adatot szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, 
h) családtervezési tanácsadást végez, 
i) ifjúsági tanácsadást végez (ennek keretében a fiatalkorúak iskolán kívüli felvilágosítását látja 

el, valamint fiatalkorúak házasságkötése esetén alapvető családtervezési ismeretekről való 
tájékoztatást nyújt), 

j) családvédelmi tanácsadást (válságtanácsadást) végez, ennek keretében: 

- a magzat megtartására irányuló tanácsadás keretében tájékoztat az állami és nem 
állami, anyagi és természetbeni támogatások, valamint az örökbeadás lehetőségeiről; 

- eljár a terhesség-megszakítás iránti kérelemmel jelentkezők ügyében. 
 

 
III. FEJEZET 

 
A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 
 
III.1. Hivatalvezető 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 
c) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket 

készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
d) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatokat. 
e) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat-és hatásköreit. 
f) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 
g) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
 
III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 

b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai segítség 
nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti egységei által 
előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 
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d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
 
III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az 

ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik a 

hivatali fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által kiadmányozandó 

ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási hivatalvezető-

helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
 

III.4. Okmányirodai osztályvezető 
Feladata az Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5. Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

- okmányirodai ügyintéző 
 
Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 
 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben intézhető 

ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 

kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik az Okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok 

átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 
- Közreműködik az Okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában és 

továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve szervezeti 
egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, törléssel 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban előírt 
adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási 

feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 

jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 

üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
adatait a járműnyilvántartásban. 
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- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 
- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 

közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  
- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 

szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 
- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, valamint 

azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 

okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új adatok 

esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 

pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 
- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 

hatósághoz. 
- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, 

tevékenységeket. 
- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 

 
III.6. Hatósági osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Hatósági Osztály munkakörei: 
 

- hatósági, igazgatási ügyintéző 
- iktató-postázó 
- kirendeltségek koordinátora 
- oktatási ügyintéző 
- szabálysértési ügyintéző 
- szociális ügyintéző 
- titkársági munkatárs 
- ügykezelő 

 
A hatósági, igazgatási ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési szolgáltatás 

engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének 
összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi szervezettel kapcsolatos 
egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon 
(állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, 
valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, 
illetve megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, villamos 
energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a biztonságos 
szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos feladatokat.  
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- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő 
szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó 
bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat. A járási hivatal nyilvántartásában 
szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan 
rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt 
igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a 
Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
Az iktató-postázó feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését. 

- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 

visszavételéről. 
- Gondoskodik bélyegzők biztonságos tárolásáról, a vezető utasítása szerinti használatáról. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
A kirendeltségek koordinátorainak feladatai: 
 
- Vezeti a bélyegző-nyilvántartást, ellátja a bélyegzők kiadásával, selejtezésével illetve biztonságos 

tárolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bélyegzők vezetői utasítás szerinti 
használatáról. 

- Részt vesz a beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítésében. 
- Részt vesz a járási hivatalvezetői értekezletek lebonyolításában. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Összeállítja és továbbítja az osztályvezető által meghatározottak szerint az irodaszer igényeket a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, az igényelt tárgyi eszközöket átveszi és az elosztás 
megszervezésében közreműködik. 

- Összesíti és megküldi a heti gépjármű igényléseket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
részére. 

- Összesíti a szabadságigényeket, vezeti a szabadság nyilvántartást, ezzel összefüggésben a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kapcsolatot tart. 

- Közreműködik a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti továbbításában. 
- Ellátja a rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatokat, amelynek végrehajtása érdekében 
kapcsolattartó a járási hivatal szervezeti egységei és a kormányhivatal között. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 
kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Ellátja a postai számlák egyezőségével, a számlák teljesítés igazolásának előkészítésével és 
azok kormányhivatal részére történő továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

- Továbbítja a járási hivatalhoz érkező önéletrajzokat a kormányhivatal részére. 
- Ellátja a kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, 

előkészítési és továbbítási feladatokat. 
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- Kezeli a járási hivatal jelenléti íveit, összesíti és továbbítja a kormányhivatal felé. 
- Részt vesz az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője igényének 

megfelelően, a járási hivatal vezetőjének döntése alapján a sorozóközpont vezetője által 
megjelölt helyen és időpontban. 

- Ellátja mindazon koordinátori feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági 
Osztály vezetője esetenként megbízza. 

 
Az oktatási ügyintéző feladatai: 
 
- Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 

intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére.  

- Felügyeli és elrendeli a tankötelezettség teljesítését, a tankötelesekről vezetett nyilvántartásba 
felvezeti a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásáról szóló bejelentést.  

- Megszervezi az érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztását, kapcsolatot tart az Oktatási 
Hivatallal, a kormányhivatallal és az érintett intézmények vezetőivel.  

- Hatósági eljárás keretében döntésre előkészíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, 
vagy sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal 
kapcsolatos ügyeket.  

- Kapcsolatot tart a járási hivatal illetékességi területén működő köznevelési intézményekkel és a 
pedagógiai szakszolgálati intézményekkel.  

- Feladata a szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos 
valamennyi tevékenység, szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat szerven belüli 
átadása és szerven kívülre történő továbbítása, szállítása.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján 
védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási 
hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 
- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva lefolytatja a 

szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés jogszerűségéért.  
- A járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben kiadmányozási jogot 

gyakorol.  
- A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési nyilvántartási rendszerben, mely során 

felelős az adatrögzítés pontosságáért.  
- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot tart a 

végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket. Kiskorú 
veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével kezdeményezi a 
gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, óvodai nevelésben 
való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség esetén 
adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről.  

- A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával együttműködik az ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel. 
- Felelős az iratkezelési szabályok betartásáért. 
- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály 

vezetője esetenként megbízza.  
 
A szociális ügyintéző feladatai: 
 
- Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a közgyógyellátásra 

való jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a döntést 
követően intézkedik azok végrehajtásáról.  

- Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról 
történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi utalásának előkészítése. 
A támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal szociális ellátásokhoz 
kapcsolódó szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a 
pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Teljesíti a Jelent 
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programmal a szociális ellátásokban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését az egészségbiztosítási szerv felé.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő 
fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal 
vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A titkársági munkatárs feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését. 

- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 
visszavételéről. 

- Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági feladatok ellátásában. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat.  
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
Az ügykezelő feladatai: 
 
- Feladata a járási hivatalhoz érkező ügyiratok iktatása. 
- Továbbítja, postázza a kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel összefüggő 

feladatokat. 
- Átveszi a postára érkező küldeményeket, illetve eljuttatja a kimenő leveleket postahivatalhoz.  
- Tárolja az irodaszereket, illetve eljuttatja a járási hivatal szervezeti egységeihez az ügyintézők 

részére. 
- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat  
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
- Ellátja a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

 
III.8. Gyámügyi osztályvezető 
 
Feladata a Gyámügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.9. Gyámügyi Osztály munkakörei: 
 

-  gyámügyi ügyintéző 
 
A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Feladata a gyermek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, a 

kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes 
jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés. 

- Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó elé terjeszti.  
Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat szolgáltat. 

 
III.10. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály osztályvezető, járási főállatorvos 
 
Feladata az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
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III.11. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkakörei: 
 

- hatósági állatorvos 
- élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő 
- állategészségügyi szaksegéd 

 
A hatósági állatorvos feladatai: 
 
- Ellátja az állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor, észleléskor a járványügyi 

feladatokat, megteszi a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon 
intézkedéseket, amelyek hatáskörébe tartoznak. 

- Irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állategészségügyi feladatok (kötelező védőoltás, 
diagnosztikai vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.) végrehajtását. 

- Folyamatos kapcsolatot tart feladatainak ellátása során az illetékességi területén lévő 
társhatóságokkal. Együttműködik a közegészségügyi, a környezetvédelmi hatóságokkal, valamint 
a fogyasztóvédelmi szervekkel. 

- Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 
állapotát, az előírt dokumentációt a külön jogszabályban meghatározottak szerint állat-
egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, a jogszabályban előírt állat-egészségügyi 
vizsgálatok, kezelések végrehajtását, az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának 
állat-egészségügyi körülményeit, az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való 
alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt 

- Ellenőrzi állategészségügyi, állatvédelmi 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. 

- Ellenőrzi az állategészségügyi szabályok megtartását az állattartó helyen, gyűjtőállomáson, 
kereskedői telepen, etető-itató állomáson, pihentető állomáson, állatvásáron, állatkiállításon, 
állatbemutatón, állatkertben, állatversenyen, állatpanzióban, állatmenhelyen, állatkereskedésben. 

- Ellenőrzi a külön jogszabályban foglaltak szerint az élő állat és állati eredetű termék belföldi 
szállítását és belső piaci kereskedelmét, melynek során, az állat szállításának megkezdése előtt 
megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja 
az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot, 
igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 

- Ellenőrzi az élő állat és állati eredetű termék kivitelét, kiállítja az áru nemzetközi 
kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 

- Ellenőrzi az állatok tartós egyedi megjelölésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos, 
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését. 

- Ellenőrzi a járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az élelmiszer előállítása, -
tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása, -szállítása, -forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények jogszabályban előírt módon történő felhasználását. 
- Ellenőrzi a takarmány-előállítóknál, -felhasználóknál, -forgalmazóknál a járványügyi és 

takarmány-higiéniai, biztonsági, minőségi, valamint a jelölési előírások megtartását, szükség 
szerint elvégzi a jogszabályban előírt mintavételt, valamint mindezekkel összefüggésben 
intézkedést foganatosíthat. 

- Ellenőrzi az állatok tenyésztésének, szaporításának körülményeit. 
- Ellenőrzi a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, 

anyag, eszköz ártalmatlanná tételét. 
- Ellenőrzést végez az élelmiszer-vállalkozásokkal kapcsolatos élelmiszerre vonatkozóan, mintát 

vesz, valamint mindezekkel összefüggésben intézkedést foganatosíthat 
- Végzi az OÁIR-al és a TRACES-el kapcsolatos járási feladatokat, a járványügyi alrendszer és 

más alrendszerek feltöltésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat. 
- Előkészíti ügyintézőként kiadmányozásra a járási hivatal nevében kiadásra kerülő ügyiratokat.  
- Elvégzi a járási hivatalhoz rendelt szakhatósági feladatokat, melyek alapján kiadmányozásra 

előkészíti az ügyiratokat. 
- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 
- Éves munkatervet készít.  
- Elkészíti és szolgálati úton határidőre felterjeszti tevékenységéről a rendszeres és eseti jellegű 

írásos jelentéseket. 
- Beszedi az igazgatási szolgáltatási díjat, jogszabályi felhatalmazás alapján bírságot szab ki. 
- Teljesíti határidőre a feladatköréhez kapcsolódó pénzügyi befizetéseket és elszámolásokat . 
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- Elvégezheti a járás teljes területén az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási tevékenységet, 
valamint az ehhez kapcsolódó bizonylatolási feladatokat. 

- Bejelentést tesz bejelentendő állatbetegség gyanúja esetén a járási főállatorvosnak. 
- Korlátozhatja, illetve megtilthatja külön jogszabály szerint járványügyi és élelmiszer-biztonsági 

szempontból az állati eredetű élelmiszer, nyersanyag, kész élelmiszer felhasználását, forgalomba 
hozatalát, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, és megteszi az egyéb szükséges 
intézkedéseket. 

- Dönt - szükség esetén - az idegen állományból vagy külföldről származó állatok fogadására 
kiválasztott elkülönítő (karantén) alkalmasságáról, valamint az állatok elkülönítésének 
(karanténozásának) feltételeiről. 

- Kiállítja az áru kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 
- Elvégzi az Unió-s valamint a nemzeti támogatásokhoz szükséges szakmához kötődő 

ellenőrzéseket, kiállítja az ezekhez kapcsolódó igazolásokat. Ellátja a tulajdonost a támogatások 
elnyeréséhez fontos információkkal. 

- Elvégzi piacokon az élő állatok és az állati eredetű termékek állategészségügyi és élelmiszer-
higiéniai felügyeletét. 

- Ellenőrzi az élelmiszertároló és forgalmazó egységeket, ennek során élelmiszerellenőrzést, 
érzékszervi vizsgálatot végez, szemlét tart, vezeti és karbantartja a nyilvántartásokat, működteti 
az OÁIR rendszert.  

- Megtiltja - szükség esetén - a forgalmazást, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból 
történő kivonás, megsemmisítés elrendelésekor felügyeli ennek megtörténtét.  

- Részt vesz és koordinálja, szervezi a rendkívüli, illetve kampányellenőrzéseken való részvételt. 
Közreműködik szakterületén a média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 

- Végzi a munkájához kapcsolódó felvilágosító, megelőző tevékenységet. 
- Kiadja megkeresésre az élelmiszerbiztonsági szakvéleményt. 
- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 

folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 
- Ellenőrzi a járványügyi, a higiéniai, a biztonsági, a minőségi, valamint a jelölési 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 ellenőrzéseket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálja. 

- Kiadja az állatorvosi igazoláshoz kötötten forgalmazható élelmiszerek, továbbá szállításhoz, 
forgalmazáshoz szükséges igazolásokat. 

- Ellátja - az élelmiszer-előállító üzem/vágóhíd felügyeletének keretében - a létesítmény 
élelmiszerbiztonsági felügyeletével összefüggő, rá háruló szervezési feladatokat, beleértve a 
hatósági kisegítő személyek helyettesítésével összefüggő szervezési feladatokat. 

- Elvégzi a vágóhídra érkező állatszállítmányokon a vágóállatok vizsgálatát, figyelemmel kíséri az 
állatok szállításának, rakodásának és pihentetésének körülményeit. 

- Ellenőrzi a közfogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat 
- Elvégzi a vágóállat vizsgálatot és a levágott (elejtett) állatok húsvizsgálatát, az állati eredetű 

élelmiszerek vizsgálatát. 
- Elvégzi vagy elvégezteti az utihullák, szálláshullák kórbonctani vizsgálatát; 
- Elvégezteti az érzékszervi és műszeres vizsgálatot, a mintavételt és kiegészítő vizsgálatot, illetve 

laboratóriumi vizsgálatot. 
- Elvégzi, illetve segíti a mintavételt a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokra és az élelmiszer 

biztonsági monitoring vizsgálatokra. Elkészíti a vizsgálati anyagok laboratóriumi kísérő iratait. 
- Elbírálja és igazolja az állati eredetű élelmiszerek fogyaszthatóságát. 
- Folyamatosan ellenőrzi az állatok, az állati eredetű élelmiszerek és -termékek forgalmazását. 
- Folyamatosan ellenőrzi járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az élelmiszer-

előállítása, -tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása, -szállítása, -forgalmazása során. 
- Ellenőrzi az élelmiszer-előállító üzemre, a termelési technológiára és folyamatra, a tárolásra, a 

forgalmazásra, valamint az ezekben részt vevő személyek számára előírt élelmiszer-higiéniai 
feltételek megtartását. 

- Ellenőrzi, felügyeli a hatósági kisegítő személyzet tevékenységét. 
- Ellenőrzi Járványügyi szempontból az állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná 

tételét. 
- Figyelemmel kíséri az üzem higiéniai önellenőrzési kötelezettségeinek teljesítését. 
- Kiállítja és aláírásra előkészíti az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állategészségügyi 

bizonyítványt, egyéb okiratot. 
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- Naprakészen vezeti az előírt nyilvántartásokat; 
- Felfüggeszti azonnali hatállyal a súlyos, a fogyasztó egészségét is veszélyeztető higiéniai állapot 

esetén az üzem működését. 
- Rögzíti a lényeges észrevételeket jegyzőkönyvben, az üzemeltetőt intézkedési terv benyújtására 

kötelezi, melyben foglaltak határidőre történő megvalósulását visszaellenőrzi és ezt a tényt 
jegyzőkönyvben rögzíti. 

- Megfelelő munkakapcsolatot tart az élelmiszer biztonságért tevékenykedő társhatóságokkal és 
környezetvédelmi szervekkel. 

 
Az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő feladatai:   
 
- Ellátja a felügyelete alá tartozó élelmiszerforgalmazó létesítmények hatósági felügyeletével 

kapcsolatos feladatokat. 
- Ellátja a szakhatósági eljárással összefüggő feladatokat. 
- Vezeti az élelmiszervállalkozások naprakész nyilvántartását, végzi ezen egységek 

kockázatbecslés alapján megállapított gyakoriságú és mélységű ellenőrzését, nyilvántartja ezen 
egységek kockázati besorolását. 

- Ellenőrzéskor vizsgálja az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket, eljárásokat, technológiákat, 
felhasznált anyagokat, félkész és késztermékeket, mintavételt végez, zárol, tevékenységet 
felfüggeszt, korlátoz. Gondoskodik forgalomból történő kivonásról, ártalmatlanításra történő 
utalásról, ezek végrehajtásának ellenőrzéséről. 

- Szükség esetén forgalmazás megtiltása, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból történő 
kivonása, megsemmisítés elrendelése, ennek megtörténtének felügyelete. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel, az I. fokú döntést kiadmányozásra előkészíti, a határozatokat 
kiadmányozza. A benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult hatósághoz felterjeszti.  

- Ellátja a nyilvántartások naprakész vezetését. 
- Mintavételi eljárást folytat le. 
- Ellátja az ügyeleti szolgálatot. 
- A leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
- Kivizsgálja és feltárja a bejelentett élelmiszer-fertőzési, mérgezési eseményeket, vagy azok 

gyanúját az élelmiszerek vonatkozásában a jogszabályban előírtak szerint. 
- A készenléti csomagot felhasználásra kész állapotában úgy tárolja, hogy az mind munkaidőben, 

mind munkaidőn kívül rendelkezésére és felhasználásra készen álljon. 
- A határidős eszközöket nyilvántartja, felhasználhatóságuk idejének lejártakor cseréjét 

kezdeményezi. 
- Ivóvíz mintákat vesz hatósági vizsgálatra. 
- Részt vesz az Európai Unió által meghatározott ellenőrzési és mintavételi program illetékességi 

területét érintő eljárásokban. 
- Részt vesz az akció- és célellenőrzésekben, jelentéseket készít. 
- Felügyeli a nagy tömegeket mozgató, kitelepüléssel járó rendezvényeket, ellenőrzi az élelmiszer-

forgalmazással járó kitelepüléseket. 
- Együttműködik önkormányzatokkal, társhatóságokkal. 
- Szakterületén közreműködik média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 
- Munkája során felvilágosító, megelőző tevékenységet végez. 
- Megkeresésre élelmiszerbiztonsági szakvéleményt ad ki. 
- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 

folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 
- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 
- Éves munkatervet készít. 
- Figyeli az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket és trendeket, szükség esetén jelzi a vezetőnek. 

 
Az állategészségügyi szaksegéd feladatai: 
 
- Elvégzi és nyilvántartja a vágóállatok levágás előtti és levágást követő húsvizsgálatával 

kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatokat 
- Ellenőrzi, összegyűjti és megőrzi a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvos szakmai irányítása 

mellett 
- az élőállat szállítmányokat kísérő igazolásokat. 
- Elvégzi az élőállat vizsgálatot, megállapításairól nyilvántartást vezet. Gyanú esetén 

haladéktalanul értesíti a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvost. 
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- Elvégzi a vágás utáni húsvizsgálatot, a vizsgálatok során tapasztalt eltérés esetén gondoskodik 
az állati test és a hozzá tartozó belszervek és bélgarnitúra elkülönítéséről a hatósági állatorvos 
felülvizsgálatáig. Haladéktalanul értesíti a hatósági állatorvost. 

- Részt vesz a húsvizsgálattal kapcsolatos adminisztráció vezetésében. 
- Részt vesz a levágott állatok fogyasztásra való alkalmasságának elbírálásában. 
- Részt vesz a hatósági mintavételekben. 
- Részt vesz a TSE vizsgálatra kötelezett vágott állatok agyvelő mintáinak levételében. 
- Elvégzi a levágott sertések trichinella vizsgálatát. 
- Részt vesz a termelőhelyeken a tisztítási-fertőtlenítési utasítás betartásának és a személyi 

higiénia szabályainak ellenőrzésében. 
- Részt vesz a technológiával kapcsolatos higiéniai követelmények betartásának ellenőrzésében. 
- Részt vesz a nem ehető melléktermékek és hulladékok gyűjtésének, tárolásának, elszállításának 

ellenőrzésében. 
- Haladéktalanul jelenti a vágócsarnokban, a húsvizsgálat során vagy ellenőrzései során észlelt 

hiányosságot, rendellenességet a hatósági állatorvosnak. 
- Nyilvántartást vezet a feladatkörében elvégzett vizsgálatok, ellenőrzések, mintavételek adatairól.  
- A trichinella vizsgálathoz szükséges vegyszerek mennyiségét naprakészen nyilvántartja. 

 
III. 12. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III. 13. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

- szakügyintéző (szakmai koordinátor) 
- szakügyintéző I. 
- szakügyintéző II. 

 
A szakügyintéző (szakmai koordinátor) feladatai: 
 
Koordinálja és ellenőrzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások 
megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus nyilvántartások 
vezetésével, keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a munkáltatói kapcsolattartással, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.   
 
A szakügyintéző I. feladatai: 
 
Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a kihelyezett ügyfélfogadással, az 
álláskereséséi nyilvántartással és ellátással kapcsolatos panaszok kezelésével, a postai küldemények 
szignálásával, az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzését, 
valamint a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozását.  
 
A szakügyintéző II. feladatai: 
 
Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 
bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos 
döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a 
munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a 
csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással kapcsolatos 
feladatok elvégzése.  
 
III.14. Földhivatali osztályvezető 
 
Feladata a Földhivatali Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
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III. 15. A Földhivatali Osztály munkakörei: 
 

- földmérési ügyintéző 
- ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
- térképtári adatszolgáltató 
- ügykezelő 
- földügyi ügyintéző, mezőgazdász 
- földhasználati nyilvántartási ügyintéző 

 
A földmérési ügyintéző feladatai: 
 
- Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban.  
- Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos Földhivatali Osztály hatáskörébe utalt földmérési feladatokat. 
- Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja. 

- Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban. 
- A Berettyóújfalui Járási Hivatal Földhivatali Osztály keretén belül kisegítő vagy vállalkozási 

tevékenységként mérnöki szolgáltatást végez. 
- Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását. 

 
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
 
- Döntést hoz a jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági ügyekben. 
- Ezen munkaköri feladat keretében legalább 12 intézkedés / munkanap iratmennyiséget 

foganatosít. 
- Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 
- Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról. 
- Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 
- Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében. 
- Összeállítja az ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat. 
- Ügyeletet tart beosztás szerint a soron kívüli ügyintézésben. 
- Gondoskodik a beadványok, kérelmek panaszok önálló, határidőn belüli jogszabályszerű 

ügyintézéséről és határozattal/végzéssel történő lezárásáról. 
- Gondoskodik a határozattal/végzéssel lezárt ügyek postázásáról, az eljárási díj megfizetését 

igazoló számlák aktához rendeléséről, számlák elkészítéséről, a számlázásra irányadó 
követelmények betartása mellett. 

- Teljesíti a belföldi jogsegélykérelmeket (megkeresések). 
- Tájékoztatás nyújtása az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfelek részére. 
- Teljesíti a havi statisztikai adatok teljes körű, határidőben (minden hónap 2.-ig) történő 

bejelentését. 
- Részt vesz a postázási munkafolyamatban a határozatok, hiánypótlások, értesítések megfelelő 

időben történő kézbesítése érdekében. 
 
A térképtári adatszolgáltató feladatai: 
 
- Hiteles másolatot szolgáltat az ingatlan-nyilvántartási térképről. 
- Ellátja az adat- és térképtári feladatokat a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében. 
- Ellátja a térképtárosi, záradékolási, telekalakítási tevékenységgel összefüggő pénztárosi és 

statisztikai feladatokat. 
- Betartja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénz-és Értékkezelési Szabályzatát. 
- Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkák 
záradékolását iktatja, előkészíti. 
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Az ügykezelő feladatai: 
 
- Összefogja a postázási munkafolyamat teendőit, szervezi a postázás egyes munkafolyamatait 

annak érdekében, hogy a postázó folyamatosan naprakészen működjön, gondoskodik a soron 
kívüli küldemények haladéktalan kipostázásáról.  

- Elszámoltatja a postázásban résztvevőket, ellenőrzi a teljesítménykövetelmények betartását. 
- A Földhivatali Osztály részére érkező postát felbontja és elosztja a küldemény rendeltetése 

alapján az egyes szervezeti egységek között. 
- Részt vesz a boríték és tértivevény nyomtatásban.  
- Tájékoztatja az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfeleket. 
- Gondoskodik a postázásra átadott ügyiratok regisztrált átadás-átvételéről annak érdekében, hogy 

az ügyirat hivatali kényszerpályája követhető legyen. 
- Ellátja a valamennyi szakterülettel összefüggő ügyviteli, ügykezelői feladatokat. 
- Ellátja az osztályhoz érkező ügyiratok iktatását. 

 
A földügyi ügyintéző, mezőgazdász feladatai: 
 
- Ellátja a termőföld végleges és időleges más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági 

feladatokat. 
- Megteszi a földvédelmi engedélyezési eljárás során a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 

jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért. 
- Gondoskodik a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén a földvédelmi 

szempontok fokozott érvényre jutásáról. 
- Megteszi a szükséges lépéseket a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában 

hozott jogerős és végrehajtható döntéseiben a megállapított kötelezettségek nyomon követése 
érdekében. 

- Továbbítja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére a jogerős 
engedélyező határozatokat, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásában. 

- Ellátja a földvédelmi járulék törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat. 

- Részt vesz az éves határszemle és parlagfű elleni közérdekű védekezés munkálataiban. 
- Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 
- Vezeti a földműves nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat. 
- Ellenőrzi a földműves nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
- Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat, 

ennek keretében legalább 8 db intézkedés / munkanap iratmennyiséget foganatosít. 
- Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
- Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint 

a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges 
intézkedéseket. 

- Feladata a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával kapcsolatos eljárások szakszerű 
lefolytatása. 

 
A földhasználati nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
 
- Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat. 
- Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
- Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint 

a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges 
intézkedéseket. 

 
 
III.16. Népegészségügyi osztályvezető, járási tisztifőorvos 
 
Feladata a népegészségügyi osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
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III.17. Népegészségügyi Osztály munkakörei 
 

- közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
- vezető védőnő 
- ügykezelő 

 
 
A közegészségügyi-járványügyi felügyelő feladatai: 
 
- Ellátja a közegészségügyi (a környezet-, és település-egészségügyi, az élelmezés-, és 

táplálkozás-egészségügyi, a gyermek- és ifjúság-egészségügyi, a kémiai biztonsági), a 
járványügyi, a kórházhigiénés és az egészségügyi igazgatási szakterület jogszabályokban 
meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatait.  

- Kivizsgálja a panaszbejelentést, megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.  
- Részt vesz célvizsgálatok végrehajtásában, a munkatervi feladatok, a hatósági ellenőrzési terv 

teljesítésében, jelentéseket, beszámolót készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl.  
- Részt vesz az ügyfélfogadásban. 

 
 
A vezető védőnő feladatai: 
 
- Ellátja a védőnői szakfelügyelet jogszabályban meghatározott feladatait. Segíti a védőnői ellátás 

hatékony, megfelelő színvonalú működését, az ágazati jogszabályok érvényesülését.  
- Gyűjti, összesíti, szolgáltatja az adatokat  a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatban, 

továbbá értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat. 
 
Ügykezelő feladatai: 
 
- Kezeli az osztály központi e-mail forgalmát és a beérkező telefonos hívásokat. 
- Ellátja a járási tisztifőorvoshoz érkező iratokkal kapcsolatos teljes körű ügyviteli feladatokat, 

gépelési és titkársági tevékenységet.  
- Szervezi, koordinálja és nyilvántartja a járási tisztifőorvos hivatali programjait.  
- Gondoskodik az osztály működéséhez szükséges nyomtatványok beszerzéséről, a 

fogyóeszközök és anyagok megrendeléséről, a dolgozók vidéki bérleteinek elszámolásáról.  
- Elkészíti, és határidőre továbbítja a munkavállalókra vonatkozó jelentéseket (táppénz, 

szabadság). A javítások elvégeztetésére intézkedik.  
- Figyelemmel kíséri az „Hivatali kapun” és az „ÉTDR” rendszeren keresztül érkezett 

beadványokat.  
- Nyomon követi a leltári körzetben felügyeletére bízott eszközök állományában bekövetkezett 

változásokat, végzi a szabályszerű bizonylatolást és megküldését a Pénzügyi Főosztály 
nyilvántartást vezető munkatársa részére a naprakész nyilvántartás céljából.  

- Ellátja a temetkezési ügyekkel kapcsolatos adminisztratív teendőket, kiadmányozásra előkészíti 
azokat. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

MŰKÖDÉSI REND 
 
 

A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és az 
egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
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A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat elvégezni. 
Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, 
felvilágosítást adni. 
 
 

V. FEJEZET 
 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 
 

V.1.  Általános munkarend  
   hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  
               pénteken:        8.00 órától 14.00 óráig tart.  
 
A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő távollét 
időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának 
tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
 
V.2.  Általánostól eltérő munkarend 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az általánostól 
eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
Általánostól eltérő munkarend:  
   Berettyóújfalui  Biharkeresztesi  Komádi 

Okmányiroda  Okmányiroda  Okmányiroda 
hétfő:   8.00 – 18.00  8.00 – 16.00  8.00 – 16.00 
kedd:    8.00 – 16.00  8.00 – 16.00  8.00 – 18.00 
szerda:  8.00 – 16.00  8.00 – 18.00  8.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00  8.00 – 16.00  8.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 14.00  8.00 – 14.00  8.00 – 14.00 

Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók egy havi munkaidőkeretben dolgoznak. 
 
V.3.  Ügyfélfogadás rendje 
 
V.3.1.  Az Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 

hétfő:   8.00 – 18.00 
kedd:    8.00 – 13.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

b) 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:    12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 18.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

c) 4138 Komádi, Hősök tere 4. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:    8.00 – 18.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
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csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 

 
V.3.2.  A Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. 

hétfő:   8.00 – 16.00 
kedd:  8.00 – 13.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

b) 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

c) 4138 Komádi, Hősök tere 4. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  8.00 – 16.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

d) 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28. 
péntek:  12.30 – 13.30 
 

e) 4164 Bakonszeg, Hunyadi u. 24. 
szerda:  8.45 – 12.00 
 

f) 4128 Bedő, Rákóczi u. 35. 
péntek:  11.00 – 12.00 
 

g) 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1. 
hétfő:   8.30 – 16.00 
 

h) 4114 Bojt, Ady E. u. 5. 
péntek:  8.30 – 10.30 
 

i) 4145 Csökmő, Kossuth u. 109. 
csütörtök: 9.00 – 12.00 
 

j) 4144 Darvas, Rákóczi u. 50. 
szerda:  14.30 – 16.00 
 

k) 4141 Furta, Petőfi u. 1. 
szerda:  9.00 – 12.00 
 

l) 4122 Gáborján, Fő u. 106. 
kedd:  8.30 – 12.00 
 

m) 4123 Hencida, Kossuth tér 1. 
kedd:  13.00 – 16.00 
 

n) 4136 Körösszakál, Piac tér 1. 
csütörtök: 13.30 – 15.30 
 

o) 4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62. 
hétfő:  13.00 – 16.00 
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p) 4137 Magyarhomorog, Árpád u. 46. 

csütörtök: 13.00 – 16.00 
 

q) 4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2. 
hétfő:  8.45 – 10.00 
 

r) 4134 Mezősas, Nagy Sándor u. 49. 
hétfő:  10.30 – 12.00 
 

s) 4127 Nagykereki, Kossuth u. 22. 
péntek:  8.30 – 12.00 
 

t) 4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45. 
kedd:  13.00 – 16.00 
 

v) 4117 Told, Kossuth u. 4. 
péntek:  12.30 – 13.30 
 

w) 4146 Újiráz, Szabadság tér 1. 
csütörtök: 8.45 – 12.00 
 

x) 4119 Váncsod, Kossuth u. 42.) 
kedd:  8.30 – 12.00 
 

y) 4143 Vekerd, Kossuth u. 18. 
szerda:  13.00 – 14.00 
 

z) 4142 Zsáka, Bethlen Gábor u. 8. 
szerda:  12.30 – 16.00 
 

V.3.3.  A Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. 

hétfő:   8.00 – 16.00 
kedd:  8.00 – 13.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  ügyelet 
 

b) 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  ügyelet 
 

c) 4138 Komádi, Hősök tere 4. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  8.00 – 16.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  ügyelet 
 

V.3.4.  Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6. 

hétfő:   8.00 – 11.00 
szerda:  8.00 – 11.00 
 

b) 4138 Komádi, Hősök tere 4. 
hétfő:   10.00 – 11.00 





2015. június 1. 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
I.1. Az ügyrend hatálya 
Az ügyrend hatálya kiterjed a Debreceni Járási Hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) valamennyi 
kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, munkavállalójára. 

 
I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés:   Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 
b./ Székhely:    4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 
 Kirendeltség:  -  

 Települési ügysegédi  
 helyszínek:  4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. 
 
c./ Postafiók címe:  4001 Debrecen Pf. 312.  
 Telefonszám:  +36/52 516-140 
 E-mail:   debrecen.jh@hbmkh.gov.hu 

Honlap:   http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar 
 
I.3. Illetékesség 
A járási hivatal illetékessége Debrecen és Hajdúsámson településekre terjed ki a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. melléklet 8. pontjának 8.3. 
alpontja alapján. 
 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 
 
A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az 
ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. 
Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) van.  
A járási hivatal által működtetett okmányiroda és kormányablak Hajdú-Bihar megye területére kiterjedő 
illetékességgel jár el a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján az e 
rendeletben meghatározott hatósági ügyekben. 
 
A járási hivatal, mint szabálysértési hatóság Hajdú-Bihar megye területére kiterjedő illetékességgel jár 
el az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól szóló 31/2013. (XII.2.) KIM 
rendelet 1. § (1) bekezdése és a melléklet alapján az életvitelszerű közterületi tartózkodás 
szabályainak megsértése miatt indult szabálysértési eljárásban. 
 
A járási hivatal építésügyi és építésfelügyeleti hatáskörben a Hajdúhadházi, Debreceni, Nyíradonyi és 
a Derecskei járás illetékességi területén, örökségvédelmi feladatkörben Hajdú-Bihar megye területére 
kiterjedő illetékességgel jár el az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése és az 1. 
melléklet II. rész 8. pontja alapján. 
 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal illetékessége a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3.§-a és 2. 
melléklet 8. pontjának 8.2. alpontja szerint a Debreceni és a Nyíradonyi járás illetékességi területére 
terjed ki.  
 
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.3.2. alpontja szerint a Debreceni járás 
illetékességi területén látja el.  

mailto:debrecen.jh@hbmkh.gov.hu
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A járási hivatal földhivatali feladatait a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és 1. melléklet 9. pontjának 9.2. 
alpontja szerint a Balmazújvárosi, Debreceni, a Derecskei, a Hajdúhadházi és a Nyíradonyi járás 
illetékességi területén látja el. 
A járási hivatal folytatja le a termőföld védelméről szóló törvény szerinti földvédelmi, földminősítési és 
az újrahasznosítási eljárást a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § a) pontja alapján, ha az eljárás tárgyát képező földrészletek 
több, hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi területéhez tartoznak.  
 
A járási hivatal népegészségügyi feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 
szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 1. 
pontjának 178. alpontja szerint a Debreceni járás illetékességi területén látja el.  
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 11/A. §-a alapján a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok 
tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el. 
 
A járási hivatal, mint szabálysértési hatóság az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi 
szabályairól szóló 31/2013. (XII.2.) KIM rendeletben meghatározott, Hajdú-Bihar megye egész 
területére vonatkozó speciális illetékességgel folytatja le az életvitelszerű közterületi tartózkodás 
szabályainak megsértése miatt előállított személyekkel szembeni eljárást. 
 
A járási hivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) 
bekezdése alapján, megyeszékhelyen működő, örökbefogadási ügyben kijelölt gyámhivatalként 
megyei illetékességgel jár el a 7. § (2) bekezdésének a)-f) pontjaiban meghatározott, 
örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátása során. 
 
I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  

a) Kormányablak Osztály  
b) Okmányirodai Osztály  
c) Hatósági Osztály 
d) Gyámügyi Osztály 
e) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
f) Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
g) Foglalkoztatási Osztály 
h) Földhivatali Osztály 1. 
i) Földhivatali Osztály 2. 
j) Népegészségügyi Osztály 

 
 

II. FEJEZET  
 

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 
 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 
A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki. 
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
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II. 1. 1. A Kormányablak Osztály feladatai körében ellátja 

a) a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rendelet) 
meghatározott; 

b) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 
törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. 
törvényben, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi II. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott; 

d) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

e) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott;  

f) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

g) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
h) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben, és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
i) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 
j) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  

k) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 
szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

l) a jogszabály vagy egyéb megállapodás által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
kormányablakokhoz telepített  

feladatokat, továbbá 
m) a kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
n) közreműködik a leltározási folyamatokban. 
o) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdése alapján a hivatalból indult eljárásra 
a Kormányablak Osztály kerül kijelölésre. 

 
II.1.2. A Kormányablak Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1.  A kormányablakban azonnal intézhető ügyek intézése a rendelet 1. mellékletében foglaltak 

szerint. 
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II.1.2.2.  A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek ellátása a rendelet 2. mellékletében 
foglaltak alapján. 

 
II.1.2.3.  A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok továbbítása a rendelet 

3. mellékletében foglaltak szerint. 
 
II.1.2.4.  A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt a rendelet 4. mellékletében foglalt esetekben. 
 
II.1.2.5.  A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások végzése a rendelet 5. mellékletében 

foglaltak szerint. 
 
II.1.2.6.  A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek ellátása a rendelet 6. mellékletében foglaltak 

alapján. 
 
II.1.2.7.  Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a 
tevékenységi körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.2.8. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadását, a lakcímbejelentés fogadását, valamint költözéssel nem járó 
lakcímváltozás esetén új igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló kérelmét, 
hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét 
be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja 
szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait 

tartalmazó nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot lát 

el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben 

a magánszemély által igazolt, és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyi adat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével, 
megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 



6 
 

m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 
valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az 
okmányok kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

o) Ellátja a magyar igazolvány kérelmek-, valamint a magyar hozzátartozói igazolvány kérelmek 
továbbításával összefüggő feladatokat. 

 
II.1.2.9. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második magánútlevél, 
szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és az úti 
okmány-nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő 
feladatokat. 

c) Végzi a soron kívüli, valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 
nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 

d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 
központi adatkezelő szervet. 

 
II.1.2.10. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, cseréli 
a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői engedély 
kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti 
kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti 
kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére 
vonatkozó adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása 
végett kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével-, a használt járművek forgalomba 
helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv-, forgalmi engedély, rendszámtábla eltulajdonításával, elvesztésével, azok 
pótlásával, valamint a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra 
vonatkozó kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos 
ellátásának engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel 
összefüggő kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, 

az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, 
legyártásának engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 
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r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő feladatokat (”P”, ”Z”). 
u) Minden hónap 15. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően 

adatokat szolgáltat a "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásáról a kérelmező lakóhelye 
(székhelye) szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz. 

v) Ellátja a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművet a szabványtól eltérő alapszínű 
rendszámtáblával, valamint végzi ezen járművek üzembentartói- és tulajdonjogával 
kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.2.11. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így 
különösen a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, 
valamint a parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – 
szakértői bizottsághoz címzett, de az okmányirodai osztályhoz benyújtott kérelmekkel 
kapcsolatos – feladatok ellátása. 

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.2.12. Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

c) Kezeli a Kormányablakhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

 
II.1.2.13. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 

c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 

d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 

e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 
 
II.1.2.14. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
 
II.1.2.15. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
 
II.1.2.16. A bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján a Kormányablak igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 

 
 
 



8 
 

II.1.3. Az Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja  
a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

d) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott;  

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

f) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
g) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
h) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 
i) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  

j) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, az egyes, az 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. 
rendeletben, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. 
rendeletben meghatározott; 

k) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

l) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 

m) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 

n) a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben meghatározott; 

o) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvényben meghatározott; 

p) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. 
(III. 31.) MvM utasításban meghatározott; 

q) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott; 

r) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített  
feladatokat, továbbá 
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s) a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
t) közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 
 
II.1.4 Az Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a tevékenységi 
körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.4.2. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyiadat-és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadását, lakcímbejelentés fogadását, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén új 
igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló 
kérelmét, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. 
életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás 
időpontja szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait 

tartalmazó nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot 

lát el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben 

a magánszemély által igazolt és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, 
elvesztésével, megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 
m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 

valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az okmányok 
kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.4.3. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második 
magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és 
az útiokmány- nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  
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b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő 
feladatokat. 

c) Végzi a soron kívüli- valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 
nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 

d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 
központi adatkezelő szervet. 

 
II.1.4.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, 
cseréli a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői 
engedély kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély 
cseréje iránti kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása 
iránti kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére 
vonatkozó adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása 
végett kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével, valamint a használt járművek 
forgalomba helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv, a forgalmi engedély, valamint a rendszámtábla eltulajdonításával, 
elvesztésével, azok pótlásával, továbbá a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő 
feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra 
vonatkozó kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos 
ellátásának engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel 
összefüggő kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezése előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, 

az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, 
legyártásának engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő feladatokat (”P”, ”Z”). 
u) Minden hónap 15. napjáig az előző hónap utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően 

adatokat szolgáltat a "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásáról a kérelmező lakóhelye 
(székhelye) szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz. 

v) Ellátja a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművet a szabványtól eltérő alapszínű 
rendszámtáblával, valamint végzi ezen járművek üzembentartói- és tulajdonjogával kapcsolatos 
feladatokat. 
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II.1.4.5. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így különösen 
a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, valamint a 
parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – szakértői 
bizottsághoz címzett, de az okmányirodai osztályhoz benyújtott kérelmek kapcsolatos – 
feladatok ellátása.  

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.4.6. A Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

c) Kezeli az Okmányirodai Osztályhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

 
II.1.4.7. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.4.8. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
d) Szükség esetén önálló bírósági végrehajtó kirendelése. 

 
II.1.4.9. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
 
II.1.4.10. Okmányirodai bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján az Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.4.11. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, kapcsolattartással, 

titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 
e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatok 

ellátása. 
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h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése 
tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel összefüggésben 

kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában. 
t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 

kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 
v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 

igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, előkészítési 

és továbbítási feladatok ellátása. 
y) A TAKARNET programból történő tulajdoni lap lekérdezés. 
z) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
aa) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
bb) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő feladatok 

ellátása. 
cc) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 

eljuttatása. 
dd) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
II.1.5. A Hatósági Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valamint a 
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a 
járási hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket; 

b) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 
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kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt 
oktatási ügyeket. 

c) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,  

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet,  
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  
- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 46/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 

esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. 
rendelet,  

- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Korm. rendelet,  
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- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet. 

d) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,  

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint 
ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,  

- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 
adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített 
adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra 
tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) 
BM rendelet, 

- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes 
letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási 
intézetek kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól 
szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet. 

 
II.1.6 A Hatósági Osztály részletes feladatai 
II.1.6.1. Szociális igazgatás: 

a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt 
ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban részesülőkről 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a 
támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint 
a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatáshoz 
kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

 
d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A megállapított jogosultságról 
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hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, 
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” 
programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.6.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 

b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 

c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést. 

d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási 
intézmény körzetében van. 

f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 
részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban 
történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 

h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, vagy 

ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 
j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 
Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat, ezzel összefüggésben kezeli a minősített küldeményt, minősített adatot. 

 
II.1.6.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.6.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, az 
engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 

g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 

h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 
alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának 
korlátozását, illetve megtiltását, 
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i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet 
a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  

 
II.1.6.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, 
ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, 
temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás 
folyósítása végett. 
 
II.1.6.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközmű-
rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül 
nem teljesíti, 

b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 
lényegesen nem akadályozza. 

 
II.1.6.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő 
járdaépítést). 
 
II.1.6.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 
vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.6.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és 
a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 
szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 
használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 
II.1.6.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 
kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú 
támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási hivatal javaslatot tesz, mely 
alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
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II.1.6.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 
II.1.6.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
 
II.1.6.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 
 
II.1.6.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, 
állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.6.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.6.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 

a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 

bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.6.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 
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II.1.6.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 
a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.6.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.6.4.5.  Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése 
Az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól szóló 31/2013. (XII. 2.) KIM 
rendeletben meghatározott, Hajdú-Bihar megye egész területére vonatkozó speciális illetékességgel 
lefolytatja az eljárást az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése miatt előállított 
személyekkel szemben. 
 
II.1.7. A Gyámügyi Osztály feladatai körében ellátja  

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a 
gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatban, 

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

e) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört, 
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f) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 
törvény szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

g) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz telepített 
további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

 
II.1.8.  A Gyámügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.8.1. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
h) 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, 

i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
II.1.8.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.8.3. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
 

II.1.8.4. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 

a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 

b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 

c) hozzájárul 
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ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

 cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
 da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
 db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 

g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 
 

II.1.8.5. Az örökbefogadással kapcsolatban: 
 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 

 
II.1.8.5.1 Megyeszékhelyen működő gyámhivatalként (kijelölt gyámhivatal) az örökbefogadással 
kapcsolatban: 
 

a) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, 
b) felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul 

gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, 
c) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, az utánkövetésről, és intézkedik a titkolt 

terhességből született gyermek iratainak az örökbefogadó szülő részére történő kiadásáról, 
d) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, 
e) pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt, 
f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. 

 
II.1.8.6. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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 
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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, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 
II.1.8.7. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
 

II.1.8.8. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb 
biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.8.9. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) 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,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
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II.1.8.10. Feljelentést tesz: 
a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 
 
II.1.8.11. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
 
II.1.8.12. 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 a gyámhatóság hatáskörébe 
tartozik. 
 
II.1.8.13. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört a gyámhivatal gyakorolja.  
 
II.1.8.14. A gyámhivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként.  
 
II.1.8.15. A gyámhivatal gyakorolja a Start számlával, kincstári letéti a Start számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 
II.1.9. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai körében ellátja  
 

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben rögzített és 
az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról kiadott 68/2015. (III. 30.) 
Korm. rendeletben, valamint az Európai Unió különböző szintű, vonatkozó jogforrásaiban 
meghatározott: 

- állategészségügyi, járványvédelmi 
- állatvédelmi, 
- takarmányellenőrzési, 
- gyógyszerellenőrzési, 
- állati eredetű melléktermékek ellenőrzésével kapcsolatos, 
- állattenyésztési, valamint  
- élelmiszerbiztonsági 

feladatokat, 
b) állategészségügy és járványvédelem vonatkozásában a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel 

kiadott Állategészségügyi Szabályzat és a különböző fertőző betegségek megelőzése és 
leküzdése tárgyában kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 

c) állatvédelem vonatkozásában az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvényben rögzített, az állatvédelmi hatóság kijelöléséről kiadott 334/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat, 

d) a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól kiadott 32/1999. (III. 31.) 
FVM rendeletben, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról kiadott 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendeletben és további végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatokat, 

e) takarmányellenőrzéssel kapcsolatban a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának 
és felhasználásának egyes szabályairól kiadott 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletben, a Magyar 
Takarmánykódex előírásairól kiadott 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

f) gyógyszerellenőrzéssel kapcsolatban az állatgyógyászati termékekről kiadott 128/2009. (X. 
6.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

g) állati eredetű melléktermékek vonatkozásában a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról kiadott 
45/2012. (V. 8.) VM rendeletben meghatározott feladatokat, 

h) állattenyésztéssel kapcsolatban a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 99/2002. (XI. 5.) FVM 
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rendeletben, a lófélék egyedeinek azonosításáról kiadott 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben, 
a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 
116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben, a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben, 
valamint a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről kiadott 
120/2007. (XI.18.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat; 

i) Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatban: 
- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 
- az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló, 64/2007. (VII. 23.) FVM-
EüM együttes rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV. 30.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

- az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról szóló 
66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és 
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM 
rendeletben meghatározott feladatokat,  

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről kiadott 201/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről kiadott 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben 
meghatározott feladatokat. 

 
II.1.10. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részletes feladatai 
 
II.1.10.1. Járványvédelem: 

a) A járványügyi előírások betartását rendszeres jelleggel ellenőrzi. 
b) Járványügyi intézkedésként elrendelhet: elkülönítést, megfigyelési zárlatot (hatósági 

megfigyelés), forgalmi korlátozást, helyi zárlatot, települési zárlatot (védőzóna), védőkörzet 
(megfigyelési zóna) létesítését, marhalevél kezelésének tilalmát, termékenyítési tilalmat, 
diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést, védőoltást, gyógykezelést, elkülönített 
vagy zárt vágást, állatleölést (leöletés), fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer, 
takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná tételét, 
fertőtlenítést, földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevételét, 
használatát, a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében gazdálkodó 
szervezet - így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem - aktív 
közreműködésre kötelezését, az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó 
tevékenységének korlátozását, felfüggesztését. 

c) A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak 
megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket. 

d) Elrendeli az állategészségügyi programok végrehajtását. 
e) Igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 
f) Exportszállítás esetén megvizsgálja az állat szállításának megkezdése előtt a származási 

hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-
egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. 

g) Kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt. 
 
II.1.10.2. Állatvédelem: 

a) Kiadja az állatkereskedés tevékenységi engedélyét. 
b) Jogkövetkezményeket alkalmaz az eb által okozott sérülés esetén. 
c) Ebet veszélyesnek nyilváníthat, előírja tartási feltételeit és engedélyezi a tartását.  
d) Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 

állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, az 
állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit. 



24 
 

e) Ellenőrzi az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő 
dokumentációt és a szállítóeszközt. 

 
II.1.10.3. Takarmány-ellenőrzés: 

a) Ellenőrzi 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, 

b) 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.  

c) a takarmányok felhasználását és szállítását, a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, 
dokumentációkat és a nyomon követhetőséget, 

d) a takarmányok exportját, tranzitját és importját, 
e) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket, 
f) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 

 
 
 
II.1.10.4. Gyógyszerforgalmazás ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának 
körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását. 

b) Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak 
vizsgálati jegyzőkönyvét. 

c) Ellenőrzi a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását. 
d) Ellenőrzi a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését. 

 
II.1.10.5. Állati eredetű melléktermékek ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb 
eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét.  

b) Elrendeli 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. 

c) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az 
ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat. 
  

II.1.10.6. Állattenyésztés: 
Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 
valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat 
 
II.1.10.7. Élelmiszerlánc-biztonság, előállítás, forgalmazás, vendéglátás: 

a) Az élelmiszer-vállalkozások tevékenységével összefüggésben 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 adalék- és csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
felületek, továbbá tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, 
beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is, 

- a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, berendezések 
általános higiéniai alkalmasságát, 

- az ivóvíz minőségű víz biztosítását az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál, 
- az élelmiszeripari vállalkozások saját kutas vízellátó rendszereit, illetve az önellenőrző 

vízvizsgálati program teljesítését. 
- Próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végez. 
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b) Nyilvántartásba veszi:  
- az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokat, 
- az élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalomba hozókat, 
- az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat, 
- az élelmiszerek vonatkozásában bejelentett, kivizsgált és felderített élelmiszer-

mérgezéseket és -fertőzéseket, valamint azok okait. 

c) A kistermelő tevékenységét nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el. 
 

d) Egyéb intézkedéseket foganatosít a következők szerint: 
- tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, 

korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, 
- vállalkozás, létesítmény működési engedélyének feltételhez kötését, módosítását, 

felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, 
- vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy 

véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti a nyilvántartásából, 
- az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve 

vizsgázáshoz kötheti, 
- termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, 

behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, 
korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, 

- elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, 
ártalmatlanítását, 

- elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja 
vagy feltételhez kötheti, 

- élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök 
használatát megtilthatja, 

- szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja, 
- élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítheti, 
- engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat, 

visszavonhat, 
- elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet 

visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és 
ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül, 

- amennyiben az adott élelmiszer, takarmány a vonatkozó előírásoknak való 
megfelelésének biztosítása szempontjából az élelmiszer-, takarmányvállalkozás 
eljárását nem kielégítőnek ítéli meg, az élelmiszer-, takarmányvállalkozás költségére 
haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, 

- megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az 
ország területén történő átszállítását, 

- az élelmiszer-vállalkozásoknál végzi és felügyeli a termékek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, 
ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését, továbbá feltárja a 
kórokoknak az élelmiszerbe jutását, életben maradását, szaporodását elősegítő 
higiénés, technológiai szabálytalanságokat, elősegíti az ártalmak leküzdését, és 
laboratóriumi vizsgálatokat végeztet, 

- felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer 
adatainak rendelkezésre bocsátására, 

- felhívhatja szükség esetén azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik tagállamból 
szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse be a más 
tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő 
beszállítás megtörténtét, 

- figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt, 

- kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, a 
takarmány-ellenőrzési bírságot, a géntechnológiai bírságot, a helyszíni bírságot, az 
eljárási bírságot, 

a) Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból 
levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 



26 
 

b) Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát. 

c) Meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 
döntést. 

d) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik feladatai ellátása során a települési 
önkormányzatokkal, egészségügyi államigazgatási szervvel, a társhatóságokkal, valamint a 
civil szervezetekkel. 

e) Élelmiszer-fertőzés és mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 
együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 

f) Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 
g) Az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi 

jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, 
illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot 
jelenthet. Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi 
szervet azokról a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi 
kockázattal vannak összefüggésben. 

 
II.1.11. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály feladatai körében ellátja  

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.), valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, 
különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és a az 
építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

b) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, különösen a régészeti örökség 
és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. 
rendeletben, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté 
nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének 
részletes szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendeletben meghatározott feladatokat. 

 
II.1.12. Az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály részletes feladatai 
II.1.12.1. Építésfelügyelet: 

a) Kérelemre hatósági eljárást folytat le a bontási tevékenység megkezdésének 
tudomásulvételére. A bontási munkák befejezése után, a hatályos ingatlanügyi hatósági 
záradékkal ellátott változási vázrajznak az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) 
történt feltöltését követően, e tényről és a bontási tevékenység elvégzéséről végzéssel, és 
annak papír alapon történő megküldésével hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint 
illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. 

b) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit – az építésügyi hatóság, az illetékes területi 
építész-, illetve mérnöki kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az 
építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve – az ellenőrzési utasítás 
figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig elkészített éves munkaterv 
szerint végzi. Az előző évi építésfelügyeleti ellenőrzések megállapításairól készült 
összefoglaló jelentést az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzési időszakot követő 30. napig 
megküldi az építésügyért felelős miniszternek, 

c) Hatósági ellenőrzést tart, amely során ellenőrzi vagy ellenőrizheti: 
- a bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti 

hatóság tiltása ellenére végzett építési tevékenységet, 
- az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
- azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének 

megfelelő jogosultsággal, 
- az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
- az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
- az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 

d) Az ellenőrzések alapján feltárt szabálytalanságok vonatkozásában intézkedést tesz, szankciót 
állapít meg, ennek keretében: 

- jogszabályban meghatározott esetekben az építőipari kivitelezési tevékenység 
folytatását megtiltja, megtilthatja, 

- a szabálytalanság megszüntetése érdekében kötelezési eljárást folytat le, 
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- építésfelügyeleti bírságot szab ki, 
- a hatáskörébe nem tartózó szabálytalanság tekintetében megkeresi az intézkedésre 

hatáskörrel rendelkező hatóságot. 
e) Ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jó karbantartási kötelezettség 

teljesítését, valamint azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem veszélyezteti-e a 
műemléki értékeket, szükség esetén e körben kötelezési eljárást folytat le. Továbbá ellenőrzi 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 34. § (5) 
bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését, tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi és katonai célú 
építmény esetén szervizkönyv meglétét, a 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a 
megállapítások szerinti munkálatok elvégzését és a szervizkönyvben való dokumentálását. 

f) Felkutatja: 
- a szabálytalan építési tevékenységeket, 
- az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett 

építési tevékenységeket, az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység 
esetén a településrendezési tervek, valamint a helyi építési szabályzat és az országos 
építési követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket, 

g) A szabálytalan állapot megszüntetése érdekében építésrendészeti eljárást folytat le, eljárást 
kezdeményez a névjegyzéket vezető szervnél, ha az építészeti-műszaki tervező által készített 
kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan, továbbá, ha építési-műszaki 
ellenőrre vagy felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenséget észlel. 

h) Az ellenőrzéshez, a tényállás tisztázásához az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) 
alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat 
vizsgálhat. 

i) Kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból 
folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni 
szemle alapján a telken építmény meglétére vagy hiányára vonatkozó adat, tény igazolása 
céljából az Étv. 34. § (5) bekezdése alapján hatósági bizonyítványt állít ki. 

j) A KSH részére statisztikai adatszolgáltatást nyújt a megszűnő lakások számára vonatkozóan. 
k) Az OÉNY alkalmazásainak használatával adatokat szolgáltat. 

 
II.1.12.2. Kiemelt I. fokú építésügyi hatóság 

a) A Kormány rendeletében kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű 
ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben,  

b) az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben, 
c) ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön 

jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok tekintetében, 
d) a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a 

kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 
építésügyi hatósági ügyben, 

e) az Étv. 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben, 
f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 42. § (5) bekezdése szerinti, az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási 
ügyben – a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 
szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével – az építmények, építési 
tevékenységek tekintetében a szervezeti egység I. fokú építésügyi hatóságként eljárva: 
- építési engedélyezési, 
- összevont engedélyezési, 
- fennmaradási engedélyezési, 
- használatbavételi engedélyezési, 
- bontási engedélyezési, 
- engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 
- jogutódlás tudomásulvételi, 
- használatbavétel tudomásulvételi, 
- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 
- hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 
- kötelezési, 
- végrehajtási, 
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- szakhatósági, valamint 
- veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi 

eljárásokat folytat, továbbá 
- jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást 

nyújt, 
- az OÉNY alkalmazásainak használatával adatokat szolgáltat, 
- a KSH részére adatokat statisztikai adatokat szolgáltat. 

 
II.1.12.3. Műemlékvédelem: 

a) Az osztály első fokú építésügyi hatóságként ellátja a nyilvántartott műemléki értékkel, a 
műemlék építménnyel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági feladatokat. 

b) Kérelemre hatósági eljárást folytat le a nyilvántartott műemléki érték értékleltárba felvett 
elemét érintő tevékenység tudomásulvételére. A bejelentést tudomásul veszi, vagy a 
végezni kívánt tevékenységet megtiltja. A hatóság a bejelentésre vonatkozóan – a 
bejelentés benyújtásától számított tizenöt napon belül – hozzájáruló hatósági nyilatkozatot 
ad ki, ha a megbízó a bejelentésben kéri a tervezett tevékenység tudomásulvételének írásba 
foglalását. 

c) Műemlék esetén a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 39/2015 Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
tevékenységek vonatkozásában – kivéve, ha a tevékenység az építésügyi hatóság vagy 
más hatóság örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával kiadott engedélye alapján 
végezhető – a hatóság örökségvédelmi engedélyezési eljárást folytat le, ha a tervezett 
tevékenység a védett műemléki érték értékleltárba felvett elemét érinti vagy roncsolja, illetve 
megjelenésének megváltoztatását eredményezi vagy érvényesülését befolyásolja. E körben 
dönt az örökségvédelmi engedély kiadásáról, módosításáról vagy hatályának legfeljebb két 
évvel való meghosszabbításáról. 

d) A hatóság a bejelentés vagy az örökségvédelmi engedély iránti kérelem alapján 
megvizsgálja, hogy a tervezett tevékenységgel érintett műemléki érték védettségére és 
azonosítására vonatkozó adatok megegyeznek-e a nyilvántartás adataival, rendelkezésre 
áll-e a védett műemléki értékre vonatkozó értékleltár, illetve építéstörténeti tudományos 
dokumentáció, a tervezett tevékenység érint-e az értékleltárba felvett értéket, azt roncsolja-
e, műemlék esetén annak érvényesülését befolyásolja-e, megfelel-e a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott 
követelményeknek, továbbá műemlék esetén a védetté nyilvánítás céljának. Ha azonosítás 
vonatkozásában a valóságtól eltérő adatot talál, azt haladéktalanul jelzi a Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Nyilvántartási Irodájának. 

e) Kérelemre összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárást folytat le. 
f) Örökségvédelmi fennmaradási engedélyezési eljárást folytat le a védett műemléki értéket 

érintő szabálytalan beavatkozások esetén, egyúttal örökségvédelmi bírság kiszabásáról 
dönt. 

g) Örökségvédelmi felügyeleti intézkedés keretében a tevékenység folytatását megtiltja, ha a 
jogszabályban előírt követelmények teljesülésének hiányát állapítja meg, valamint elrendeli 
a szabálytalan állapot megszüntetését, kötelezési eljárást folytat le. 

h) Öt évenként legalább egy alkalommal a helyszínen ellenőrzi az illetékességi területén 
található védett műemléki értéket. 

i) Külön jogszabályban meghatározott esetekben más hatóságok eljárásában 
szakhatóságként közreműködik. 

j) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában szakmai véleményt ad. 

k) Hivatalból műemléki érték nyilvántartásba vételére irányuló eljárást kezdeményezhet a 
Forster Gyula Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnál. A nyilvántartásba 
vételére irányuló eljárás során adatokat szolgáltat, megkeresés alapján az esetleges 
ideiglenes védelem alá helyezés tárgyában egyeztet. 

 
II.1.12.4. Régészeti örökségvédelem: 

a) Kérelemre feltárási engedélyezési eljárást folytat le a teljes felületű megelőző feltárás, a 
próbafeltárás és a tervásatás vonatkozásában. 

b) A bejelentés köteles feltárási tevékenységet – a lelőhely állapotában maradandó változással 
nem járó műszeres lelőhely-felderítés, régészeti megfigyelés, terepbejárás, előzetes 
régészeti dokumentáció készítése során végzett próbafeltárás, mentő feltárás, fémkereső 
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műszer hivatás gyakorlásához szükséges használata – tudomásul veszi vagy megtiltja, 
amennyiben a jogszabályban előírt feltételek bármelyikének hiányát állapítja meg. 

c) Kérelemre engedélyezési eljárást folytat le a fémkereső műszer hivatás gyakorlásához nem 
kötött használata vonatkozásában, jogszabályban meghatározott esetekben a kérelmet 
elutasítja. 

d) Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen kérelemre örökségvédelmi engedélyezési eljárást 
folytat le minden 30 cm mélységet meghaladó földmunka, tereprendezés, depó, földfeltöltés, 
töltés létesítése, illetve régészeti emlék megóvási, konzerválási munkálatai esetén.   

e) Amennyiben a természetes vagy jogi személy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. 
évi LXIV. törvényben vagy más jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet a védetté 
nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi elemen 
engedély nélkül, vagy attól eltérő módon végzi, a védetté nyilvánított, vagy az 
örökségvédelmi törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit 
jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, valamint a védett kulturális örökségi elemet 
kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, illetve régészeti feltárást feltárási 
jogosultság nélkül végez hivatalból hatósági eljárást folytat le, és örökségvédelmi bírságot 
szab ki. 

f) A régészeti lelőhely nyilvántartásba vételét hivatalból kezdeményezi. 
g) Külön jogszabályban meghatározott esetekben más hatóságok eljárásában 

szakhatóságként közreműködik, szakkérdést vizsgál. 
h) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a 

településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában szakmai véleményt ad. 
i) A régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos felügyeleti feladatkörében ellenőrzi a régészeti 

feltárásokat, amelynek keretében vizsgálja, hogy a régészeti feladatellátást a kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben és a régészeti örökség és a műemléki 
érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Kormányrendeletben 
meghatározott követelményeknek és előírásoknak megfelelően végzik-e, valamint a feltárási 
naplóban rögzített régészeti feltárásra alkalmas és arra alkalmatlan napokat, a feltárásra 
alkalmatlanság indokoltságát, valamint eldönti az ezzel kapcsolatos vitás kérdéseket.  

j) A régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos felügyeleti feladatkörében eljárva öt évenként legalább 
egy alkalommal ellenőrzi a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek állapotát, amennyiben a 
védettség fenntartását régészeti szempontok a továbbiakban nem indokolják, haladéktalanul 
kezdeményezi a régészeti védelem megszüntetését. 

k) Örökségvédelmi felügyelet keretében figyelemmel kíséri a kulturális örökség elemei 
állapotát, valamint megfelelő használatát, a fenntartható, integrált szemléletű védelmet 
elősegítő tevékenységet végez, elősegíti az örökségvédelem érdekeit érintő szakmai és 
társadalmi együttműködést; a természetvédelmi őrszolgálat közreműködésével gondoskodik 
a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatokról. 

 
II.1.13. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 
- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben 
meghatározott a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, 

d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben és 
az ezen törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
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II.1.14. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 
II.1.14.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
b) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 

megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

c) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 
d) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

e) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
II.1.14.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés megszüntetéséről a 
jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén beszerzi 
az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 

f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a gyermektartásdíj 

levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése iránt, továbbá a 
visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
II.1.14.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.14.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
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f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.14.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.14.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.14.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.14.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
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c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.14.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más osztályt 

is érint.  
 
II.1.14.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, megszüntető, 
szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy státuszában 
történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez jogosultságot, kereső 
tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre kerül.  

 
 
 
II.1.14.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy munkát 
(különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  

b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 
c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 

beszerzésére. 
d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 
e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 
f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  
g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 

 
II.1.15 A Földhivatali Osztály 1. ellátja 

a) a földmérési, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat a 2012. évi 
XLVI. törvény, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes 
rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, 2004. évi 
CXL. törvény, 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet, 2007. évi CXXIII. törvény, DAT szabályzat, 
15/2013. (III. 11.) VM rendelet, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 176/2009. (XII. 28.) FVM 
rendelet, A 5 szabályzat, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 19/2013. (III. 21.) VM rendelet, 1993. 
évi II. törvény, 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, 

b) a telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 166/2009. (XII. 9.) 
FVM rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet alapján, 

c) a földvédelemmel kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 2007. évi CXXIX. törvény, 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 1997. évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) FVM 
rendelet, 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet alapján,  

d) földhasználati eljárással kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 356/2007. (XII. 23.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény, 373/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet alapján,  

e) földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény alapján, 

f) földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az 
adatszolgáltatási feladatokat a 2013. évi CCXII. törvény, 2013. CXXII. törvény, 38/2014. (II. 
24.) Korm. rendelet, 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
2004. évi CXL. törvény alapján. 

 
II.1.16. A Földhivatali Osztály 1. részletes feladatai 
II.1.16.1. Földmérési, telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatok: 



33 
 

a) első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban, 
b) elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását, 
c) végrehajtja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat, valamint elvégzi a HBMKH 
Földhivatali Főosztálya felé történő adatszolgáltatásokat, 

d) közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében, 

e) ellátja az új felméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat, 

f) ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat, 

g) az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 
térképtárat működtet, 

h) folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére 
adatot szolgáltat, 

i) a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez, 

j) amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása 
terhére díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást 
és műszaki tanácsadást végez, 

k) a földmérési törvényben meghatározottak szerint a földmérési vállalkozók munkáinak 
ellenőrzése, és az esetlegesen feltárt hibák után a szükséges intézkedések megtétele,  

l) a digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép adatbázisából az arra jogosultaknak kérelemre 
állami alapadatot szolgáltat, 

m) az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat, 
n) végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat. 

 
II.1.16 2. Földvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

a) gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 
területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági hatásköröket, 

b) a HBMKH Földhivatali Főosztálya részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár 
az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és 
bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
végrehajtásában, 

c) végrehajtja a parlagfű elleni, közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási földhivatali feladatokat, 
d) illetékességi területén folyamatosan, különösen a határszemlék keretében ellátja a termőföldek 

hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtását, 

e) elvégzi a földminősítési feladatokat, valamint a művelési ág változással kapcsolatos osztályba 
sorolásokat, 

f) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket, 

g) ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

h) intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében, 

i) földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért, 

j) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról, 

k) határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Földhivatali Főosztálynak, 

l) elvégzi a mintatér karbantartásokat, 
m) lefolytatja az újrahasznosítási eljárásokat, 
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n) rendszeresen vezeti a földvédelmi statisztikai programot. 
o) A termőföld védelméről szóló törvény szerinti földvédelmi, földminősítési és az újrahasznosítási 

eljárást, - ha az eljárás tárgyát képező földrészletek a megyén belül különböző hatáskörében 
eljáró járási hivatal illetékességi területéhez tartoznak – a megyeszékhely szerinti járási hivatal, 
folytatja le. 

 
II.1.16.3. Földhasználati eljárással kapcsolatos feladatok: 

a) vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat, 
b) ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít, a HBMKH Földhivatali Főosztálya részére 
továbbítja a jogerős földhasználati bírságot kiszabó határozatot, 

c) illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket, 

d) ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési 
feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, eljár az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények 
alkalmazása érdekében. 

 
II.1.16.4. A földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatellátása során első fokú hatóságként eljár a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati 
szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárásokban. 
 
II.1.16.5. A földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatként vezeti a földművesek, a 
mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartását, azzal 
összefüggésben adatot szolgáltat. 
 
II.1.17. A Földhivatali Osztály 2. ellátja 
az ingatlan-nyilvántartási, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat az 1997. 
évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 2013. évi CXXII. törvény, 2004. évi CXL. törvény, 
1996. évi LXXXV. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet, 
47/2014 (II. 26.) Korm. rendelet alapján. 
 
II.1.18. A Földhivatali Osztály 2. részletes feladatai 

a) jogszabályban meghatározott illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik 
– döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági 
ügyekben, 

b) lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást, 
c) kezeli az ingatlan-nyilvántartást, 
d) az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, 

illetve döntést hoz azokról,  
e) bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő jogokat: 

- tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi 
jogait gyakorló szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon 
esetében a vagyonkezelői jog, 

- a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, 

- megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog, 

- haszonélvezeti jog és használat joga, 

- telki szolgalmi jog, 

- állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint 
villamosberendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, 
vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű 
szolgalmak és használati jogok, 

- elő- és visszavásárlási, vételi, valamint eladási jog, 

- tartási és életjáradéki jog, 

- jelzálogjog, 

- végrehajtási jog; 
f) feljegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő tényeket: 

- a jogosult kiskorúsága, gondnokság alá helyezése, 

- a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, 
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- a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének 
cégjegyzékből történő törlése, 

- kisajátítási eljárás megindítása, 

- az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás és 
ügyészi fellépés benyújtása, felügyeleti eljárás megindítása, 

- telekalakítási eljárás megindítása, 

- felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás 
megindítása, 

- földminősítési eljárás megindítása, 

- az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás és 
ügyészi fellépés benyújtása, 

- felügyeleti eljárás megindítása, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy 
azzal kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem 
benyújtása, 

- az ingatlan jogi jellege, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy 
megkeresés elutasítása, 

- épület létesítése és lebontása, 

- az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése, 

- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás 
ténye, mértéke és jellege, 

- bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 

- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom 
elrendelése, valamint egyéb építésügyi korlátozás, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi kötelezés, valamit 
önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló 
településrendezési kötelezettség, továbbá a kulturális örökség védelméről szóló 
törvényben meghatározott örökségvédelmi hatósági kötelezés ténye, 

- szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló 
elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, a rendelkezési jogot korlátozó 
egyéb tilalom, 

- jogszabályban meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása, 

- árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése, 

- a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedés végrehajtására, 

- a tulajdonjog fenntartással történt eladása, 

- a jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, 

- lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról, 

- a ranghely megváltoztatása, 

- a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a 
tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító 
okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja, 

- az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása, 

- a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye, 

- bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog, 

- a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása, 

- pénzügyi lízingbeadás ténye, 

- nemzeti emlékhely, 

- történelmi emlékhely. 
g) gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, 
h) kérelemre közreműködik a birtok összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében, 
i) a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről, 
j) ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 

hatáskörébe utalt feladatokat. A HBMKH Földhivatali Főosztályával együttműködve közösen 
ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 
adatlekérdezésének jogszerűségét, és a biztonsági előírások betartását, 

k) lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást, 
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l) a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint 
a földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat, 

m) átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat, és 
azokat jelenti a HBMKH Földhivatali Főosztálya felé, 

n) ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze, 
o) 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, 

p) ellenőrzi a külön jogszabályban meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő 
kötelezettségek betartását, 

q) gondoskodik a földhivatali tartalékkészlet biztosításáról és folyamatos rendelkezésre állásáról, 
r) a saját, valamint az illetékességi területén működő kormányablakok által készített 

megrendeléseket összegyűjti, majd a megrendelő ívek első példányát megküldi a Földhivatali 
Főosztály részére, 

s) ellátja a Földhivatali Osztály pénzkezelő helyén jelentkező feladatokat. 
 
II.1.19. A Népegészségügyi Osztály feladatai  
A Népegészségügyi Osztály a járási hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a következő 
jogszabályokban foglalt feladatokat látja el: 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 

- 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről; 

- 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről; 

- 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; 

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről; 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről szóló, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól; 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet; 

- 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 

- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről; 

- 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 
és a végrehajtására kiadott 37/1996 (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és 
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről; 

- 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi 
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről; 

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló és ennek végrehajtására 
kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet; 

- 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről; 

- 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról; 

- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló és a végrehajtására 
kiadott 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet; 

- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 
kezeléséről; 

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 

- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 
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- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről; 

- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
rendjéről; 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól; 

- 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről; 

- 36/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről; 

- 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára 
készült feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről; 

- 41/2009/EK rendelet a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről; 

- 27/2004. (IV.24.) ESzCsM rendelet a testtömeg csökkentés céljára szolgáló 
csökkentett energia tartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről; 

- 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 
közegészségügyi szabályairól; 

- 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról; 

- 20/2012. (VIII.31.) a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról; 

- 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról; 

- 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről; 

- 9/2002. (X. 17.) ESZCSM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi 
követelményeiről, 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, valamint a forgalmazás 
feltételeiről; 

- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól; 

- 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet a biocid termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának feltételeiről; 

- 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról; 

- 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) az Európai Parlament és a Tanács az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéről és csomagolásáról; 

- 1907/2006/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH); 

- 689/2008/EK (PIC) rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról; 

- 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az 
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól; 

- 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 
expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről; 

- 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a nyári táborok működésének ellenőrzése: a tanuló 
ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről; 

- 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén 
követendő eljárásról; 

- 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről; 

- 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet az elővezetés végrehajtásával, 
valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült 
költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól; 

- 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről; 

- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről; 
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- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről és a módosításáról szóló 
4/2004. (I. 28.) ESZCSM rendelet; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról; 

- 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról; 

- 9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról; 

- 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről; 

- 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet 
végrehajtásának szabályairól; 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről; 

- 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról; 

- 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról; 

- 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről; 

- 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről; 

- 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport 
kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges 
intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről; 

- 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről; 

- 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről; 

- 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról; 

- 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós 
esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról; 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 

- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról; 

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről; 

- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről; 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről; 

- 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről; 

- 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési 
engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről; 

- 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez 
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről; 

- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól; 
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- 2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól; 

- 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 
javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről ; 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról; 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról; 

- 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 
végezhető ellátások szakmai feltételeiről; 

- 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának 
egyes kérdéseiről; 

- 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról; 

- 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 
támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról; 

- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről; 

- 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 
II. törvény végrehajtásáról; 

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről; 

- 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról; 

- 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről; 

- 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan 
ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, 
feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról; 

- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről; 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról (ápolási díj); 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről; 

- 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról; 

- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól; 

- 8/2000. (VIII: 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról; 

- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról; 

- 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban 
nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről; 

- 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről; 

- 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról; 

- 1997. évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és a védelméről; 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról; 

- 26/2014. (IV.8) EMMI rendelet a várandósgondozásról; 

- 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzéseinek szabályairól; 

- 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Népegészségügyi 
Programjáról; 

- 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről; 

- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és a védelméről; 
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- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról; 

- 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 
törvény végrehajtásáról. 

 
II.1.20. Népegészségügyi Osztály részletes feladatai 
II. 1. 20.1. Környezet- és település-egészségügy: 

a) Ivóvízzel és fürdővízzel, valamint szennyvízzel kapcsolatosan 

- a megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátás érdekében a helyszínen ellenőrzi a 
rendszerek műszaki állapotát, felügyeli az elrendelt laboratóriumi vizsgálatok meglétét, 
értékeli azok eredményét, illetve bejelentés esetén soron kívüli vízvizsgálatokat rendel 
el, 

- figyelemmel kíséri a folyamatosan és szezonálisan üzemelő fürdők, uszodák 
üzemelését, vízminőségét, a tápvizek hatósági vízvizsgálati eredményei alapján 
hozzájárul a közfürdők nyitásához, 

- engedélyezi a természetes fürdők üzemelését, meghatározza a mintavételi 
ütemtervet, figyelemmel kíséri a mintavételi időpontok betartását, illetve a vízvizsgálati 
eredményeket, jelentési kötelezettségének jogszabályban előírt határidőre eleget tesz, 

- a szolgáltató kérelmére a rendelet alapján, az abban foglalt feltételek betartása 
mellett hozzájárulást ad az ivóvíz ellátás korlátozásához, 

- a vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban 
szakhatóságként közreműködik az engedélyező hatóság megkeresésére, figyelembe 
veszi a felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos teendőket. 

b) Egyes rendezvényekkel kapcsolatosan 

- a társhatóságokkal együttműködve részt vesz a nappali és éjszakai zenés, táncos 
rendezvények ellenőrzésében az előre összeállított program szerint, 

- a megrendezésre kerülő sportrendezvények előtti biztonságtechnikai bejárásokon a 
közegészségügyi követelmények érvényesülését ellenőrzi és felügyeli. 

c) Temetkezéssel kapcsolatosan engedélyezési eljárásokat folytat le (sírnyitási engedélyek, 
boncolás nélküli hamvasztás engedélyek, külföldi halott- és urnaszállítási engedélyek). 

d) Hulladékokkal kapcsolatosan 

- nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, szállítása, kezelésére vonatkozó 
eljárásban az engedélyező hatóság megkeresésére szakkérdésekre választ ad, 

- az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokról éves 
összefoglaló jelentést készít a szolgáltatók által beküldött adatlap alapján. 

e) Kereskedelmi üzletekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan 

- bejelentett tevékenységet végző valamennyi kereskedelmi egységben hatósági 
ellenőrzést tart, erről jegyzőkönyvet készít és tájékoztatást küld a megkereső 
hatóságnak, 

- a működési engedély köteles üzletek esetén szakhatósági állásfoglalást ad, 

- megkeresés esetén helyszíni szemle tartásával és a tájékoztatás adásával részt 
vesz a szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadásában, 

- a telepengedélyezési eljárások lefolytatása során helyszíni hatósági ellenőrzést tart, 
a tájékoztatást az engedélyező hatóság részére megküldi. 

 
II.1.20.2. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy: 

a) Egyes élelmiszerekkel kapcsolatosan 

- végzi a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, az étrend-kiegészítőkkel, a 
vitaminokkal, ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított 
élelmiszerekkel, az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre 
vonatkozó állításokkal, az élelmiszerek tápértékjelölésével kapcsolatos bejelentési 
eljárásokkal összefüggő feladatokat, 

- végzi és felügyeli az előző pont alatt felsorolt élelmiszerek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, 

- egészségi ártalom vagy annak gyanúja, illetve az emberi egészség veszélyeztetése 
esetén intézkedik. 
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b) A betegélelmezés és a diétás étkeztetés területén tápanyagszámítás módszerével vizsgálja a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést, – a rendszeres és a 
speciális diétát – valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést. 

c) A lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulásával kapcsolatban 

- elősegíti az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmak 
leküzdését, 

- vizsgálja az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzéseket, 
ételmérgezéseket, felderíti a fertőzési forrást és a terjedési utat, 

- szükség szerint végzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, 

- tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket. 

d) A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkörében ellenőrzi az élelmezési ellátással közvetlenül 
kapcsolatos nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási 
dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-
egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel 
készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt, a 
dietetikus és a diétás szakács nevét, végzettségéről szóló okirati igazolást. 

e) A kozmetikai termékekkel kapcsolatos feladatkörében, hatáskörében ellátja a kozmetikai 
termékek és azok gyártásának, forgalmazásának hatósági ellenőrzését, vizsgálja a 
termékinformációs dokumentációt. 

f) Végzi a cuclik, cumik ellenőrzését. 
 
II.1.20.3. Kémiai biztonság: 

a) ellenőrzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartását, 
b) ellátja a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos, külön jogszabály 

szerinti ellenőrzési, intézkedési, adatrögzítési és igazolási feladatokat, 
c) a biocid termékek esetében vizsgálja és ellenőrzi az előállítás és forgalmazás feltételeit, 
d) ellenőrzi a forgalomban lévő veszélyes anyagok és veszélyes készítmények címkézését, 

osztályba sorolását, 
e) vizsgálja a vegyi anyagok regisztrálásának, engedélyezésének meglétét, valamint a 

korlátozások betartását, 
f) az egészségügyi kártevőirtók részére engedélyt állít ki, nyilvántartást vezet. 

 
II.1.20.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: 

a) ellenőrzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését a gyermek-és ifjúság – egészségügy 
területén, nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, valamint a 18-24 éves tanulóifjúság 
időszakos vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére 
szolgáló intézményeket, létesítményeket, 

b) az oktatási létesítményekben a közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére intézkedik, 
c) közegészségügyi szempontból ellenőrzi a táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek 

betartását, nyári táborok működését,  
d) ellenőrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

működésére vonatkozó közegészségügyi, 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 
teljesülését. 

 
II.1.20.5. Járványügy: 

a) elvégzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet a következők szerint: 

- helyszíni járványügyi vizsgálatot végez, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a 
járványveszély, vagy a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket 
megteszi, 

- vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről, 

- élelmiszer eredetű megbetegedések esetén társhatósággal közreműködik a fertőző 
forrás felkutatatásában, a szükséges járványügyi intézkedéseket megteszi, 

- nyilvántartja a fertőtlenítő szereket és eszközöket, 
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- szigorított fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról, 

- ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély 
elhárítása érdekében a szükséges feladatokat, 

- szükség esetén gondoskodik gyógykezelés elrendelésről, rendőrségi elővezetésről, 

- intézkedik a menedékkérők szűrővizsgálatainak elvégeztetéséről, védőoltásaik 
megszervezéséről. 

b) oltóanyagokkal, védőoltásokkal kapcsolatban 

- szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen azok előírásszerű 
tárolását, nyilvántartását és felhasználását, 

- vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt 
hiányosságok megszüntetése iránt, 

- kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket, 

- intézkedik elmaradt védőoltások pótlására. 
c)  kórházhigiénés, infekciókontroll tevékenysége során 

- nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket, részt vesz a sterilizáló berendezések 
mikrobiológiai tesztpreparátummal történő ellenőrzésének szervezésében, 

- hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál 
halmozottan előforduló fertőzéseket, az intézményi kórházhigiénés, illetve 
infekciókontroll szolgálatával közösen, 

- megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok megelőzése és 
felszámolása érdekében, továbbá felügyeli az intézkedések végrehajtását, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri illetékességi területének kórházi járványügyi 
helyzetét (az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzéseinek alakulását), 

- 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, 

- ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai 
felügyeletét a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint, 

- véleményezi az szolgáltató infekciókontroll tevékenységét szabályozó 
dokumentumokat, ellenőrzi az abban foglaltak végrehajtását, szakmai javaslatot tesz, 
illetve intézkedik a szükséges módosítások megtételére, 

d) DDD (Dezinfekció (fertőtlenítés), Dezinszekció (sterilizálás), Deratizáció (rovar- és 
rágcsálóírtás)) tevékenysége keretében 

- figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó 
közegészségügyi ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, 
intézkedéseket tesz azok megelőzésére, elhárítására, 

- nyilvántartást vezet a rágcsáló- és/vagy rovarmentesítésre, majd fenntartásra 
kerülő és ellenőrizendő területekről, gondoskodik a felhasználásra kerülő irtószerekről 
és a kijuttatásukra szolgáló eszközökről, 

- nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő 
személyekről, indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a 
nyilvántartott közösségekben, 

- szigorított záró fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról. 

 
II.1.20.6. Egészségügyi igazgatás és koordináció: 

a) engedélyezi a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók működését, ezen belül vizsgálja 
az egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadásának feltételeit, valamint tudomásul 
veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti a működési engedélyében szereplő adatokat 
érintő változás bejelentését, szükség esetén módosítja a működési engedélyt, 

b) egészségügyi szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételt követően, azonban működési 
engedély nélkül történő végzéséről szóló bejelentés rögzítése, 

c) tudomásul veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti, ha az egészségügyi szolgáltató 
szünetelteti a tevékenységét, illetve, ha azt újból folytatja, 

d) kérelemre, illetve hivatalból az egészségügyi szolgáltató részére kiadott működési engedélyt 
visszavonja, 

e) hatósági nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatókról, ellenőrzi működésüket, 
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f) végzi a praxisengedéllyel kapcsolatos következő feladatokat: 

- praxisengedélyt kiadása és visszavonása, 

- a működtetési jog törvény erejénél fogva történő megszerzését tanúsító hatósági 
bizonyítvány kiállítása, 

- az önkormányzat kérésére véleményt alkot a praxisjogot megszerezni kívánó orvos 
megfelelőségéről. 

g) sürgősségi, gondozási ellátást végző orvost jelölt ki, 
h) hatósági bizonyítványt állít ki a gyakorlati idő igazolásáról szakvizsgához, működési 

nyilvántartásba vételhez, a működési nyilvántartás meghosszabbításához, 
i) közreműködik az egészségügyi ellátás javítását célzó szervezési intézkedések 

előkészítésében, végrehajtásában, 
j) koordinálja és felügyeli illetékességi területének gyógyító-megelőző egészségügyi ellátását, 
k) közvetlenül intézkedik súlyos, tömeges, illetőleg ismétlődő egészségkárosodás előfordulása, 

vagy annak gyanúja esetén a kiváltó okok megszüntetése, illetőleg az esemény megelőzése 
érdekében, 

l) engedélyezi a nem kórházban elhunyt személy holttestének boncolás nélküli elhamvasztását, 
m) ápolás-szakfelügyeleti tevékenysége keretében: 

- ápolási díj megállapításához, háziorvos által kiállított igazolás felülvizsgálatára 
szakorvost vagy szervet jelöl ki, 

- ápolás szakfelügyeleti ellenőrzéseket végez. 
 
II.1.20.7. Védőnői szakfelügyelet: 

a) a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő 
működésének megvalósítása érdekében betartatja az egészségügyi ágazati jogszabályokat, 
ennek érdekében ellenőrzéseket végez a védőnői körzetekben, 

b) közreműködik a védőnői ellátás (szakmai, menedzseri és támogató tevékenység) 
minőségének követésére és értékelésére vonatkozó minőségi indikátorok fejlesztésében,  

c) közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket, 
d) meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk lehetőségét, 

továbbá közreműködik azok megvalósításában, 
e) gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, továbbá 

értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat, 
f) javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésére (védőnői állások létesítésére, átszervezésre, 
megszüntetésre, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, 
kitüntetésére), 

g) ellenőrzi a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét, 
h) az egyedi panaszokat kivizsgálja a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek 

előírásai alapján, 
i) új védőnői körzet kialakításához szakmai véleményt ad, 
j) szakmai iránymutatást ad a védőnői feladatok helyettesítésével kapcsolatban, 
k) közös álláspontot alakít ki a védőnő és háziorvos szakmai véleménykülönbsége esetén, 
l) igazolást ad ki a várandós anyák tárgyév október 1-jei létszámáról a területi védőnői körzetek 

következő évi OEP-finanszírozásához, 
m) közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek elemzésében a védőnői gondozottak 

egészségi állapotának nyomon követésével, 
n) kijelöli az oktatóvédőnői körzeteket, 
o) felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében, 

p) koordinálja a védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezését, 
megvalósítását, 

q) a területi és iskolavédőnőktől érkező folyamatos- és kampányoltási jelentéseket rögzíti az 
EFRIR járványügyi szakrendszerben. 

 
II.1.20.8. Egészségfejlesztés: 

a) az egészségfejlesztés szakterület munkatársa közreműködik a Nemzeti Népegészségügyi 
Program végrehajtásában, ennek keretében: 

- a közösség és az egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása 
érdekében ösztönzi, szakmailag segíti, támogatja az egészség-kommunikációs 
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tevékenységet, tájékoztatással, felvilágosítással, egészséggel kapcsolatos információk 
továbbításával, 

- segíti az önkormányzati és civil szervezetek által végzett, az egészséges életmódot 
támogató, továbbá a kábítószer-, az alkoholizmus-, a dohányzás ellenes programok 
megvalósítását, az AIDS megelőző tevékenység összehangolását, 

- kapcsolatot tart a helyi médiával. 
b) Az egészségfejlesztési szakterület munkatársa egészségvédelmi programokat kezdeményez, 

lakossági célzott szűrővizsgálatok lebonyolításában vesz részt, valamint a megelőzést 
szolgáló programokat dolgoz ki és hajt végre, ennek keretében 

- támogatja, népszerűsíti a célzott lakossági szűrővizsgálatokat, 

- szervezi az emlőszűrésre történő önkormányzatok által biztosított szervezett 
utaztatást, 

- feladatkörén belül együttműködik az önkormányzatokkal, az egészségügyi 
alapellátás résztvevőivel, a civil szervezetekkel, és a helyi médiával. 

 
II.1.20.9. A Családvédelmi Szolgálat tevékenysége: 

a) igazolást ad a családvédelmi szolgálaton való részvételről, 
b) vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását, 
c) írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet, 
d) átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek, 
e) az adatokat bizalmasan kezeli, 
f) nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét, 
g) statisztikai célból adatot szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, 
h) családtervezési tanácsadást végez, 
i) ifjúsági tanácsadást végez (ennek keretében a fiatalkorúak iskolán kívüli felvilágosítását látja 

el, valamint fiatalkorúak házasságkötése esetén alapvető családtervezési ismeretekről való 
tájékoztatást nyújt), 

j) családvédelmi tanácsadást (válságtanácsadást) végez, ennek keretében: 

- a magzat megtartására irányuló tanácsadás keretében tájékoztat az állami és nem 
állami, anyagi és természetbeni támogatások, valamint az örökbeadás lehetőségeiről; 

- eljár a terhesség-megszakítás iránti kérelemmel jelentkezők ügyében. 
 
 

III. FEJEZET 
 

A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
 
III.1. Hivatalvezető 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 

c) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket 
készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 

d) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 
meghatározott feladatokat. 

e) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
meghatározott feladat-és hatásköreit. 

f) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 
hatáskörébe utalt feladatokat. 

g) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 

h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 
intézkedések megtételét. 

 
III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 
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b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai segítség 
nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti egységei által 
előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 

d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
 
III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az 

ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik a 

hivatali fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által kiadmányozandó 

ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási hivatalvezető-

helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
 
III.4. Kormányablak osztályvezető 
Feladata a Kormányablak Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5. Kormányablak Osztály munkakörei: 
 

a) kormányablak ügyintéző 
b) kormányablak ügyintéző, koordinátor 
c) igazgatási szakügyintéző 
d) igazgatási szakügyintéző, koordinátor 
e) titkársági ügyintéző 

 
 
 
A kormányablak ügyintéző feladatai: 
 

- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az 
eljárásokkal kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját 
hatáskörben intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  

- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a 
működéshez kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő 
továbbításáról. 

- Közreműködik a kormányablakhoz érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, 
panaszok átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, 
továbbításában. 

- Közreműködik a kormányablakhoz beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, 
iktatásában és továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, 
illetve szervezeti egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, 
rögzíti az úti okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, 
valamint kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba 
vétellel, törléssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító 
igazolvány eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító 
igazolvány iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán 
jogszabályban előírt adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 

- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a 
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jogszabály előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó 
iratokat, dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 
nyilvántartási feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 

- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi 
és a jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 

- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel 
kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő 
tulajdonosi, üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a 
jármű adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a 
rendszámokat, ellátja a rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos 
feladatokat, előkészíti a véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, 
intézkedik az elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a 
közúti közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 

- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló 
kérelmeket. 

- Az okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 

- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő 
továbbításában. 

- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít 
ki a közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  

- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint 
az egyéb, a szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 

- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, 
visszavonásával, valamint azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi 
a leadott okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, 
tárolásáról. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok 
változását, új adatok esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, 
intézkedik azok pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az 
elbírálásra jogosult hatósághoz. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
feladatokat, tevékenységeket. 

- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
 
A kormányablak ügyintéző, koordinátor feladatai: 
 

- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az 
eljárásokkal kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről az 515/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben felsorolt ügyek tekintetében. 

- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja a kormányablakban azonnal intézhető 
ügyekben, a saját hatáskörben intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket. 

- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik az 
ügyfélszolgálat működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben 
történő továbbításáról. 

- Közreműködik a Kormányablakhoz érkező ügyféli kérelmek, kérdések, 
bejelentések, panaszok átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének 
elkészítésében, továbbításában. 

- Közreműködik a Kormányablakhoz beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, 
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iktatásában és továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, 
illetve szervezeti egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, 
rögzíti az úti okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, 
valamint kérelemre  jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba 
vétellel, törléssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító 
igazolvány eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító 
igazolvány iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán 
jogszabályban előírt adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 

- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a 
jogszabály előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó 
iratokat, dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 
nyilvántartási feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 

- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi 
és a jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 

- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel 
kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő 
tulajdonosi, üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a 
jármű adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a 
rendszámokat, ellátja a rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos 
feladatokat, előkészíti a véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, 
intézkedik az elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a 
közúti közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 

- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló 
kérelmeket. 

- A Kormányablak nyilvántartó alkalmazásaiban (OPAL, IRMA) valamint az 
Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 

- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a KEK Központi 
Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 

- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít 
ki a közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
hatósági és nem hatósági tevékenységeket. 

- Koordinátorként felel a műszakja alatt a front office-ban dolgozó kormányablak 
ügyintézők munkájáért. Figyeli és az ügyfélforgalom nagysága szerint – az osztályvezetővel 
egyeztetve – irányítja, szükség esetén módosítja a front office-ban dolgozók beosztását, 
munkavégzését. 

- Koordinátori tevékenysége során szignálja, illetve - az osztályvezető távollétében - 
kiadmányozza a a más hatóságokhoz továbbításra előkészített kérelmek végzését. 

- A hivatalvezető megbízása alapján vezetői ellenőrzést végez. 

- Koordinálja, és a műszak végén összegyűjti a napi statisztikai adatszolgáltatáshoz 
vezetett íveket, ellenőrzi a jelenléti ívek naprakész pontos vezetését. 

- Ügyféli jelzés esetén - az ügyintézővel együtt - segíti a probléma felderítését, 
illetőleg mielőbbi megoldását. 

- Megszervezi és koordinálja az integrált ügyfélszolgálat tevékenységét, a másik 
műszak koordinátorával együtt - az osztályvezetővel történő egyeztetés után - elkészíti a 
műszakbeosztásokat. 

- Koordinálja a kormányablak ügyintézők új szakterületekre történő átképzését, az új 
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ügyintézők betanítását. 

- Délutáni műszakban felelős a biankó okmányok ügyintézőktől történő 
visszavételéért, páncélszekrénybe történő elzárásáért, valamint a napi anyagok szúrópróbaszerű 
ellenőrzéséért. 

- Együttműködik a másik műszak koordinátorával, illetve az előre nem definiálható 
esetekben segíti az osztályvezető munkáját. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentéséhez kapcsolódó előkészítési és 
továbbítási feladatokat. 

 
Az igazgatási szakügyintéző feladatai: 
 

- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az 
eljárásokkal kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját 
hatáskörben intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  

- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a 
működéshez kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő 
továbbításáról. 

- Közreműködik a Kormányablakhoz érkező ügyféli kérelmek, kérdések, 
bejelentések, panaszok átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének 
elkészítésében, továbbításában. 

- Közreműködik a Kormányablakhoz beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, 
iktatásában és továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, 
illetve szervezeti egység felé. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint 
az egyéb, a szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 

- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, 
visszavonásával, valamint azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi 
a leadott okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, 
tárolásáról. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok 
változását, új adatok esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, 
intézkedik azok pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az 
elbírálásra jogosult hatósághoz. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
feladatokat, tevékenységeket. 

- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
 
Az igazgatási szakügyintéző, koordinátor feladatai: 
 

- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az 
eljárásokkal kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről az 515/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben felsorolt ügyek tekintetében. 

- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja a saját hatáskörben intézhető ügyekben az 
adott szakrendszerbe tartozóan érkező ügyféli kérelmeket. 

- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik az 
ügyfélszolgálat működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben 
történő továbbításáról. 

- Közreműködik a Kormányablakhoz érkező ügyféli kérelmek, kérdések, 
bejelentések, panaszok átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének 
elkészítésében, továbbításában. 

- A Kormányablak nyilvántartó alkalmazásaiban (OPAL, IRMA) valamint az 
Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 

- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagoknak a KEK Központi 
Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint 
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az egyéb, a szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 

- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, 
visszavonásával, valamint azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi 
a leadott okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, 
tárolásáról. 

- Közreműködik az elintézett ügyiratok irattárba helyezésében, valamint a keletkezett 
háttéranyagok KEK központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő felterjesztésében. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok 
változását, új adatok esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, 
intézkedik azok pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az 
elbírálásra jogosult hatósághoz. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
feladatokat, tevékenységeket. 

- Koordinátorként felel a back office-ban dolgozó igazgatási szakügyintézők 
munkájáért.  

- Koordinátori tevékenysége során szignálja, illetve tételesen ellenőrzi a 
kiadmányozásra előkészített döntéseket, valamint szúrópróbaszerűen ellenőrzi a kimenő iktatás 
naprakész alkalmazását. 

- Koordinálja és felel a napi statisztikai adatszolgáltatás összeállításáért, annak 
osztályvezetőhöz kerüléséért. Irányítja a statisztikai adatszolgáltatást végzők munkáját, továbbá 
ellenőrzi back office-ban dolgozók jelenléti íveinek a naprakész, pontos vezetését. 

- Irányítja és ellenőrzi a más hatóságokhoz továbbításra kerülő kérelmek jogszabály 
szerinti eljuttatását (scannelt-, illetve postai úton), a feladatot ellátó igazgatási szakügyintézők 
munkáját. 

- Ügyféli jelzés esetén - az ügyintézővel együtt - segíti a probléma felderítését, 
illetőleg mielőbbi megoldását. 

- A hivatalvezető megbízása alapján vezetői ellenőrzést végez. 

- Együttműködik a front office koordinátorokkal, illetve az előre nem definiálható 
esetekben segíti az osztályvezető munkáját. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentéséhez kapcsolódó előkészítési és 
továbbítási feladatokat.  

 
A titkársági ügyintéző feladatai: 
 

- Az osztályon kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel 
összefüggő feladatok ellátása. 

- Az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 

- Az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 

- A vezetője által kiadott ügyintézést támogató tevékenységében történő részvétel. 

- Az osztály tevékenységéhez kapcsolódó mindazon feladatok ellátása, amellyel az 
osztályvezető, valamint a koordinátorok megbízzák. 

 
III.6. Okmányirodai osztályvezető 
Feladata az Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

a) okmányirodai ügyintéző 
b) okmányirodai ügyintéző, koordinátor 
c) jogügyi ügyintéző 
d) igazgatási ügyintéző 
e) iktató-postázó 
f) titkársági ügyintéző 
g) titkársági -igazgatási ügyintéző 
h) ügykezelő 
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Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 
 

- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az 
eljárásokkal kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját 
hatáskörben intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  

- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a 
működéshez kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő 
továbbításáról. 

- Közreműködik az Okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, 
bejelentések, panaszok átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének 
elkészítésében, továbbításában. 

- Közreműködik az Okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, 
iktatásában és továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, 
illetve szervezeti egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, 
rögzíti az úti okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, 
valamint kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba 
vétellel, törléssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító 
igazolvány eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító 
igazolvány iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán 
jogszabályban előírt adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 

- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a 
jogszabály előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó 
iratokat, dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 
nyilvántartási feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 

- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi 
és a jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 

- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel 
kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő 
tulajdonosi, üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a 
jármű adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a 
rendszámokat, ellátja a rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos 
feladatokat, előkészíti a véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, 
intézkedik az elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a 
közúti közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 

- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló 
kérelmeket. 

- Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 

- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő 
továbbításában. 

- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít 
ki a közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  

- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint 
az egyéb, a szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 

- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, 
visszavonásával, valamint azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
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- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi 
a leadott okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, 
tárolásáról. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok 
változását, új adatok esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, 
intézkedik azok pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az 
elbírálásra jogosult hatósághoz. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
feladatokat, tevékenységeket. 

- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
 
Az okmányirodai ügyintéző, koordinátor feladatai: 
 

- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik az 
ügyfélszolgálat működéséhez kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben 
történő továbbításáról. 

- Közreműködik az ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok átvételében, 
az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 

- Közreműködik az Okmányirodai Osztályhoz beérkezett iratok, ügyiratok 
érkeztetésében, iktatásában és továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
közigazgatási szerv, illetve szervezeti egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, 
rögzíti az úti okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, 
valamint kérelemre  jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba 
vétellel, törléssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító 
igazolvány eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító 
igazolvány iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán 
jogszabályban előírt adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 

- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a 
jogszabály előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó 
iratokat, dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 
nyilvántartási feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 

- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi 
és a jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 

- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel 
kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő 
tulajdonosi, üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a 
jármű adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a 
rendszámokat, ellátja a rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos 
feladatokat, előkészíti a véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, 
intézkedik az elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a 
közúti közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 

- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló 
kérelmeket. 

- A nyilvántartó alkalmazásaiban (OPAL, IRMA) valamint az Okmányirodai 
szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
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- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a KEK Központi 
Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 

- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít 
ki a közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
hatósági és nem hatósági tevékenységeket. 

- Koordinátorként felel a műszakja alatt a front office-ban dolgozó okmányirodai 
ügyintézők munkájáért. Figyeli és az ügyfélforgalom nagysága szerint – az osztályvezetővel 
egyeztetve – irányítja, szükség esetén módosítja a dolgozók beosztását, munkavégzését. 

- A hivatalvezető megbízása alapján vezetői ellenőrzést végez. 

- Koordinálja, és a műszak végén összegyűjti a napi statisztikai adatszolgáltatáshoz 
vezetett íveket, ellenőrzi a jelenléti ívek naprakész pontos vezetését. 

- Ügyféli jelzés esetén -az ügyintézővel együtt - segíti a probléma felderítését, 
illetőleg mielőbbi megoldását. 

- Megszervezi és koordinálja az ügyfélszolgálat tevékenységét, a másik műszak 
koordinátorával együtt - az osztályvezetővel történő egyeztetés után - elkészíti a 
műszakbeosztásokat. 

- Koordinálja az okmányirodai ügyintézők új szakterületekre történő átképzését, az új 
ügyintézők betanítását. 

- Délutáni műszakban felelős a biankó okmányok ügyintézőktől történő 
visszavételéért, páncélszekrénybe történő elzárásáért, valamint a napi anyagok szúrópróbaszerű 
ellenőrzéséért. 

- Együttműködik a másik műszak koordinátorával, illetve az előre nem definiálható 
esetekben segíti az osztályvezető munkáját. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentéséhez kapcsolódó előkészítési és 
továbbítási feladatokat. 

 
A jogi ügyintéző feladatai: 
 

- Szakterületenként figyelemmel kíséri a járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó 
jogszabályváltozásokat, közreműködik azok egységes értelmezésének kialakításában. 

- Közreműködik a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak 
ellátásában. 

- Segíti a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes munkáját, közreműködik a 
humánpolitikai feladatok végrehajtásában. 

- Véleményezi a kormányhivatal működésével kapcsolatos jogszabályokat. 

- Beszámolókat, jelentéseket és statisztikákat készít. 

- Közreműködik a járási hivatalvezetői értekezletek lebonyolításában (előkészítés, 
összehívás, emlékeztető készítése). 

- Közreműködik az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 
ellátásában. 

- Előkészíti a munkáltatói intézkedések Jogi és Koordinációs Főosztály részére 
történő felterjesztését, továbbá segíti a hivatalvezető személyzeti munkáját, 

- A szakmai irányítást ellátó által kiadott feladattervben foglaltak szerint, további 
egyedi megkeresésre statisztikai adatokat szolgáltat. 

- Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető, a járási 
hivatalvezető-helyettes, osztályvezető állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 

- A hivatalvezető megbízása alapján vezetői ellenőrzést végez. 
 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 

- Beszámolókat, jelentéseket és statisztikát készít. 

- Segíti a hivatalvezető-helyettest a helyi védelmi bizottság titkári státuszához 
kapcsolódó feladatainak ellátásában. 

- Összeállítja és továbbítja az irodaszer igényeket a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal részére, közreműködik az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás 
megszervezésében. 

- Ellátja a tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi 
kapcsolattartói feladatokat. 
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- Ellátja a foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív 
feladatokat. 

- Szervezi és ellenőrzi a nyomtatókkal kapcsolatos megrendeléseket, 
hibajelentéseket, elkészíti az ehhez szükséges statisztikákat, jelentéseket. 

- Ellátja a leltárfelelősi feladatokat. 

- Összegyűjti, elkészíti és továbbítja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a 
járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatait, valamint közreműködik a hirdetmények 
kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

- Összeállítja, elkészíti, vezeti és továbbítja a számítógépes programok hozzáférési 
jogosultságainak nyilvántartásait. Kezeli a nyilvántartásokban bekövetkezett változásokat. 

- A hivatalvezető megbízása alapján közreműködik vezetői feladatok ellátásában. 

- Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és az osztályvezető 
állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 

 
Az iktató-postázó feladatai: 
 

- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, 
előzményezésével, az iratok iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, 
expediálásával, irattárazásával (Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, 
selejtezésével kapcsolatos teendőket és ezek ellenőrzését. 

- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 

- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált 
kiadásáról és visszavételéről. 

- Gondoskodik bélyegzők biztonságos tárolásáról, a vezető utasítása szerinti 
használatáról. 

- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 

- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 

- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 

- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és 
iratkezelési feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 

 
A titkársági ügyintéző feladatai: 
 

- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, 
előzményezésével, az iratok iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, 
expediálásával, irattárazásával (Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, 
selejtezésével kapcsolatos teendőket és ezek ellenőrzését. 

- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált 
kiadásáról és visszavételéről. 

- Vezeti a bélyegző-nyilvántartást, ellátja a bélyegzők kiadásával, selejtezésével 
illetve biztonságos tárolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bélyegzők vezetői utasítás 
szerinti használatáról. 

- Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági feladatok ellátásában. 

- Részt vesz a beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítésében. 

- Részt vesz a járási hivatalvezetői értekezletek lebonyolításában. 

- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 

- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat.  

- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 

- Összeállítja és továbbítja az osztályvezető által meghatározottak szerint az 
irodaszer igényeket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, az igényelt tárgyi eszközöket 
átveszi és az elosztás megszervezésében közreműködik. 

- Összesíti és megküldi a heti gépjármű igényléseket a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal részére. 

- Összesíti a szabadságigényeket, vezeti a szabadság nyilvántartást, ezzel 
összefüggésben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kapcsolatot tart. 

- Közreműködik a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 
továbbításában. 

- Ellátja a rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről 
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készült emlékeztető elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatokat, amelynek 
végrehajtása érdekében kapcsolattartó a járási hivatal szervezeti egységei és a kormányhivatal 
között. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás 
költségtérítéséhez kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Ellátja a postai számlák egyezőségével, a számlák teljesítés igazolásának 
előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

- Továbbítja a járási hivatalhoz érkező önéletrajzokat a kormányhivatal részére. 

- Ellátja a kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos 
ellenőrzési, előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Kezeli a járási hivatal jelenléti íveit, összesíti és továbbítja a kormányhivatal felé. 

- Részt vesz az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője 
igényének megfelelően, a járási hivatal vezetőjének döntése alapján a sorozóközpont vezetője 
által megjelölt helyen és időpontban. 

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 

- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és 
iratkezelési feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 

 
A titkársági-igazgatási ügyintéző feladatai: 
 

- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, 
előzményezésével, az iratok iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, 
expediálásával, irattárazásával (Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, 
selejtezésével kapcsolatos teendőket és ezek ellenőrzését. 

- Lekérdezi a TAKARNET programból a tulajdoni lapot. 

- Részt vesz a postázási feladatok szervezésében, végrehajtásában. 

- Statisztikát készít, részt vesz az adatszolgáltatások előkészítésében. 

- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 

- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált 
kiadásáról és visszavételéről. 

- Gondoskodik bélyegzők biztonságos tárolásáról, a vezető utasítása szerinti 
használatáról. 

- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 

- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 

- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 

- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és 
iratkezelési feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 

 
Az ügykezelő feladatai: 
 

- Feladata a járási hivatalhoz érkező ügyiratok iktatása. 

- Továbbítja, postázza a kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel 
összefüggő feladatokat. 

- Átveszi a postára érkező küldeményeket, illetve eljuttatja a kimenő leveleket 
postahivatalhoz.  

- Tárolja az irodaszereket, illetve eljuttatja a járási hivatal szervezeti egységeihez az 
ügyintézők részére. 

- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 

- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat  

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 

- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és 
iratkezelési feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 

- Ellátja a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
 
III.8. Hatósági osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
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III.9. Hatósági Osztály munkakörei: 
 

a) hatósági ügyintéző 
b) igazgatási ügyintéző 
c) oktatási ügyintéző 
d) szabálysértési ügyintéző 
e) szociális ügyintéző 

 
A hatósági ügyintéző feladatai: 
 

- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési 
szolgáltatás engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok 
közgyűlésének összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi 
szervezettel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az 
állatotthon (állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás 
felügyeletével, valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatokat. Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás 
korlátozásával, illetve megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók 
(távhő, villamos energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a 
biztonságos szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos 
feladatokat.  

- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- 
és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, 
növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba 
jutására vonatkozó bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői 
és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-
védelmi hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon 
feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként 
megbízza.  

 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 

- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, 
előzményezésével, az iratok iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, 
expediálásával kapcsolatos teendőket. 

- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 

- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 

- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 

- Részt vesz a vezető által meghatározott ügyintézési feladatokban, így különösen a 
szociális tárgyban érkezett kérelmek, beadványok átvételében, az ügyfelek teljes körű 
tájékoztatásában. 

- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és 
iratkezelési feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 

 
Az oktatási ügyintéző feladatai: 



56 
 

 

- Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az 
állami intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. Felügyeli és elrendeli a 
tankötelezettség teljesítését, a tankötelesekről vezetett nyilvántartásba felvezeti a tanköteles 
tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásáról szóló bejelentést.  

- Megszervezi az érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztását, kapcsolatot tart az 
Oktatási Hivatallal, a kormányhivatallal és az érintett intézmények vezetőivel.  

- Hatósági eljárás keretében döntésre előkészíti a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézség, vagy sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 
véleményben foglaltakkal kapcsolatos ügyeket. Kapcsolatot tart a járási hivatal illetékességi 
területén működő köznevelési intézményekkel és a pedagógiai szakszolgálati intézményekkel.  

- Feladata a szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat nyilvántartásával 
kapcsolatos valamennyi tevékenység, szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat 
szerven belüli átadása és szerven kívülre történő továbbítása, szállítása. A járási hivatal 
nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá 
a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő 
fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal 
vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 

- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva 
lefolytatja a szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés 
jogszerűségéért. A járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben 
kiadmányozási jogot gyakorol. A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerben, mely során felelős az adatrögzítés pontosságáért.  

- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében 
kapcsolatot tart a végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti 
kérelmeket. Kiskorú veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának 
megküldésével kezdeményezi a gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel 
koldulás, óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése 
esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, 
szükség esetén adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről. A vizsgálatok, ellenőrzések 
alkalmával együttműködik az ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel. Felelős az iratkezelési 
szabályok betartásáért. 

- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági 
Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A szociális ügyintéző feladatai: 
 

- Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a 
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a 
döntést követően intézkedik azok végrehajtásáról.  

- Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi 
utalásának előkészítése. A támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal 
szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. Teljesíti a Jelent programmal a szociális ellátásokban részesülőkről az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését az egészségbiztosítási szerv felé.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása 
alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a 
járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
III.10. Gyámügyi osztályvezető 
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Feladata a Gyámügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.11. Gyámügyi Osztály munkakörei: 
 

-  gyermekvédelmi ügyintéző 
-  gyámügyi ügyintéző 
-  adatrögzítő 

 
 
 
 
A gyermekvédelmi ügyintéző feladatai: 
 

- Feladata az ideiglenes hatályú elhelyezéssel, az ideiglenes hatályú elhelyezés 
felülvizsgálatával, nevelésbe vétellel, illetve megszüntetésével, gyermekvédelmi gyám 
kirendelésével és felmentésével, utógondozás, utógondozói ellátás elrendelésével, a védelembe 
vétellel, a megelőző pártfogás elrendelésével és ezek megszüntetésével, a családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtásával és felülvizsgálatával, iskoláztatási támogatás 
folyósításának szüneteltetés kezdeményezésével, a szüneteltetés megszüntetésével és 
felülvizsgálatával kapcsolatos ügyintézés.  

- Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó 
elé terjeszti. Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat 
szolgáltat. 

 
A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 

- Feladata a gyermek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, a 
kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes 
jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés. 

- Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó 
elé terjeszti.  Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat 
szolgáltat. 

 
Az adatrögzítő feladatai: 
 

- Feladata a postára érkező küldemények átvétele, a kimenő levelek postahivatalhoz 
történő eljuttatása. Végzi az irodaszerek tárolását és a Gyámügyi Osztály ügyintézői részére 
történő eljuttatását.  

- Vezeti a nyilvántartásokat (bélyegző-nyilvántartás, gépjárműigénylések, 
megrendelők, átadás-átvételi elismervények, szabadság-nyilvántartás, jelenléti ív). Elvégzi az 
egyes gyámhatósági ügykörökre vonatkozó nyilvántartások számítógépes rögzítését. 

 
III.12. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály osztályvezető, járási főállatorvos 
 
Feladata az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.13. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkakörei: 
 

- hatósági állatorvos 
- élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő 
- titkársági ügyintéző 
- állategészségügyi szaksegéd 
- élelmiszerbiztonsági ügyintéző 

 
A hatósági állatorvos feladatai: 
 

- Ellátja az állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor, észleléskor a 
járványügyi feladatokat, megteszi a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges 
mindazon intézkedéseket, amelyek hatáskörébe tartoznak. 

- Irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állategészségügyi feladatok (kötelező 
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védőoltás, diagnosztikai vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.) végrehajtását. 

- Folyamatos kapcsolatot tart feladatainak ellátása során az illetékességi területén 
lévő társhatóságokkal. Együttműködik a közegészségügyi, a környezetvédelmi hatóságokkal, 
valamint a fogyasztóvédelmi szervekkel. 

- Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok 
egészségi állapotát, az előírt dokumentációt a külön jogszabályban meghatározottak szerint állat-
egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, a jogszabályban előírt állat-egészségügyi 
vizsgálatok, kezelések végrehajtását, az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának 
állat-egészségügyi körülményeit, az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való 
alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt 

- Ellenőrzi állategészségügyi, állatvédelmi 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. 

- Ellenőrzi az állategészségügyi szabályok megtartását az állattartó helyen, 
gyűjtőállomáson, kereskedői telepen, etető-itató állomáson, pihentető állomáson, állatvásáron, 
állatkiállításon, állatbemutatón, állatkertben, állatversenyen, állatpanzióban, állatmenhelyen, 
állatkereskedésben. 

- Ellenőrzi a külön jogszabályban foglaltak szerint az élő állat és állati eredetű termék 
belföldi szállítását és belső piaci kereskedelmét, melynek során, az állat szállításának 
megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a 
szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz 
szükséges okiratot, igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 

- Ellenőrzi az élő állat és állati eredetű termék kivitelét, kiállítja az áru nemzetközi 
kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 

- Ellenőrzi az állatok tartós egyedi megjelölésével és nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését. 

- Ellenőrzi a járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az élelmiszer 
előállítása, -tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása, -szállítása, -forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények jogszabályban előírt módon történő 
felhasználását. 

- Ellenőrzi a takarmány-előállítóknál, -felhasználóknál, -forgalmazóknál a járványügyi 
és takarmány-higiéniai, biztonsági, minőségi, valamint a jelölési előírások megtartását, szükség 
szerint elvégzi a jogszabályban előírt mintavételt, valamint mindezekkel összefüggésben 
intézkedést foganatosíthat. 

- Ellenőrzi az állatok tenyésztésének, szaporításának körülményeit. 

- Ellenőrzi a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű 
melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét. 

- Ellenőrzést végez az élelmiszer-vállalkozásokkal kapcsolatos élelmiszerre 
vonatkozóan, mintát vesz, valamint mindezekkel összefüggésben intézkedést foganatosíthat 

- Végzi az OÁIR-al és a TRACES-el kapcsolatos járási feladatokat, a járványügyi 
alrendszer és más alrendszerek feltöltésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat. 

- Előkészíti ügyintézőként kiadmányozásra a járási hivatal nevében kiadásra kerülő 
ügyiratokat.  

- Elvégzi a járási hivatalhoz rendelt szakhatósági feladatokat, melyek alapján 
kiadmányozásra előkészíti az ügyiratokat. 

- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 

- Éves munkatervet készít.  

- Elkészíti és szolgálati úton határidőre felterjeszti tevékenységéről a rendszeres és 
eseti jellegű írásos jelentéseket. 

- Beszedi az igazgatási szolgáltatási díjat, jogszabályi felhatalmazás alapján bírságot 
szab ki. 

- Teljesíti határidőre a feladatköréhez kapcsolódó pénzügyi befizetéseket és 
elszámolásokat . 

- Elvégezheti a járás teljes területén az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási 
tevékenységet, valamint az ehhez kapcsolódó bizonylatolási feladatokat. 

- Bejelentést tesz bejelentendő állatbetegség gyanúja esetén a járási főállatorvosnak. 

- Korlátozhatja, illetve megtilthatja külön jogszabály szerint járványügyi és élelmiszer-
biztonsági szempontból az állati eredetű élelmiszer, nyersanyag, kész élelmiszer felhasználását, 
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forgalomba hozatalát, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, és megteszi az egyéb 
szükséges intézkedéseket. 

- Dönt - szükség esetén - az idegen állományból vagy külföldről származó állatok 
fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén) alkalmasságáról, valamint az állatok elkülönítésének 
(karanténozásának) feltételeiről. 

- Kiállítja az áru kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt, egyéb 
okiratot. 

- Elvégzi az Unió-s valamint a nemzeti támogatásokhoz szükséges szakmához 
kötődő ellenőrzéseket, kiállítja az ezekhez kapcsolódó igazolásokat. Ellátja a tulajdonost a 
támogatások elnyeréséhez fontos információkkal. 

- Elvégzi piacokon az élő állatok és az állati eredetű termékek állategészségügyi és 
élelmiszer-higiéniai felügyeletét. 

- Ellenőrzi az élelmiszertároló és forgalmazó egységeket, ennek során 
élelmiszerellenőrzést, érzékszervi vizsgálatot végez, szemlét tart, vezeti és karbantartja a 
nyilvántartásokat, működteti az OÁIR rendszert.  

- Megtiltja - szükség esetén - a forgalmazást, az élelmiszer lefoglalással történő 
forgalomból történő kivonás, megsemmisítés elrendelésekor felügyeli ennek megtörténtét.  

- Részt vesz és koordinálja, szervezi a rendkívüli, illetve kampányellenőrzéseken 
való részvételt. Közreműködik szakterületén a média- és sajtótájékoztató anyagok 
előkészítésében. 

- Végzi a munkájához kapcsolódó felvilágosító, megelőző tevékenységet. 

- Kiadja megkeresésre az élelmiszerbiztonsági szakvéleményt. 

- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, 
alkalmazásáért, folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 

- Ellenőrzi a járványügyi, a higiéniai, a biztonsági, a minőségi, valamint a jelölési 
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 ellenőrzéseket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálja. 

- Kiadja az állatorvosi igazoláshoz kötötten forgalmazható élelmiszerek, továbbá 
szállításhoz, forgalmazáshoz szükséges igazolásokat. 

- Ellátja - az élelmiszer-előállító üzem/vágóhíd felügyeletének keretében - a 
létesítmény élelmiszerbiztonsági felügyeletével összefüggő, rá háruló szervezési feladatokat, 
beleértve a hatósági kisegítő személyek helyettesítésével összefüggő szervezési feladatokat. 

- Elvégzi a vágóhídra érkező állatszállítmányokon a vágóállatok vizsgálatát, 
figyelemmel kíséri az állatok szállításának, rakodásának és pihentetésének körülményeit. 

- Ellenőrzi a közfogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat 

- Elvégzi a vágóállat vizsgálatot és a levágott (elejtett) állatok húsvizsgálatát, az állati 
eredetű élelmiszerek vizsgálatát. 

- Elvégzi vagy elvégezteti az utihullák, szálláshullák kórbonctani vizsgálatát; 

- Elvégezteti az érzékszervi és műszeres vizsgálatot, a mintavételt és kiegészítő 
vizsgálatot, illetve laboratóriumi vizsgálatot. 

- Elvégzi, illetve segíti a mintavételt a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokra és az 
élelmiszer biztonsági monitoring vizsgálatokra. Elkészíti a vizsgálati anyagok laboratóriumi kísérő 
iratait. 

- Elbírálja és igazolja az állati eredetű élelmiszerek fogyaszthatóságát. 

- Folyamatosan ellenőrzi az állatok, az állati eredetű élelmiszerek és -termékek 
forgalmazását. 

- Folyamatosan ellenőrzi járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az 
élelmiszer-előállítása, -tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása,-szállítása, -
forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az élelmiszer-előállító üzemre, a termelési technológiára és folyamatra, a 
tárolásra, a forgalmazásra, valamint az ezekben részt vevő személyek számára előírt élelmiszer-
higiéniai feltételek megtartását. 

- Ellenőrzi, felügyeli a hatósági kisegítő személyzet tevékenységét. 

- Ellenőrzi Járványügyi szempontból az állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz 
ártalmatlanná tételét. 

- Figyelemmel kíséri az üzem higiéniai önellenőrzési kötelezettségeinek teljesítését. 

- Kiállítja és aláírásra előkészíti az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges 
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állategészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 

- Naprakészen vezeti az előírt nyilvántartásokat; 

- Felfüggeszti azonnali hatállyal a súlyos, a fogyasztó egészségét is veszélyeztető 
higiéniai állapot esetén az üzem működését. 

- Rögzíti a lényeges észrevételeket jegyzőkönyvben, az üzemeltetőt intézkedési terv 
benyújtására kötelezi, melyben foglaltak határidőre történő megvalósulását visszaellenőrzi és ezt 
a tényt jegyzőkönyvben rögzíti. 

- Megfelelő munkakapcsolatot tart az élelmiszer biztonságért tevékenykedő 
társhatóságokkal és környezetvédelmi szervekkel. 

 
Az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő feladatai:   
 

- Ellátja a felügyelete alá tartozó élelmiszerforgalmazó létesítmények hatósági 
felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a szakhatósági eljárással összefüggő feladatokat. 

- Vezeti az élelmiszervállalkozások naprakész nyilvántartását, végzi ezen egységek 
kockázatbecslés alapján megállapított gyakoriságú és mélységű ellenőrzését, nyilvántartja ezen 
egységek kockázati besorolását. 

- Ellenőrzéskor vizsgálja az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket, eljárásokat, 
technológiákat, felhasznált anyagokat, félkész és késztermékeket, mintavételt végez, zárol, 
tevékenységet felfüggeszt, korlátoz. Gondoskodik forgalomból történő kivonásról, 
ártalmatlanításra történő utalásról, ezek végrehajtásának ellenőrzéséről. 

- Szükség esetén forgalmazás megtiltása, az élelmiszer lefoglalással történő 
forgalomból történő kivonása, megsemmisítés elrendelése, ennek megtörténtének felügyelete. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel, az I. fokú döntést kiadmányozásra előkészíti, a 
határozatokat kiadmányozza. A benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult hatósághoz 
felterjeszti.  

- Ellátja a nyilvántartások naprakész vezetését. 

- Mintavételi eljárást folytat le. 

- Ellátja az ügyeleti szolgálatot. 

- A leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

- Kivizsgálja és feltárja a bejelentett élelmiszer-fertőzési, mérgezési eseményeket, 
vagy azok gyanúját az élelmiszerek vonatkozásában a jogszabályban előírtak szerint. 

- A készenléti csomagot felhasználásra kész állapotában úgy tárolja, hogy az mind 
munkaidőben, mind munkaidőn kívül rendelkezésére és felhasználásra készen álljon. 

- A határidős eszközöket nyilvántartja, felhasználhatóságuk idejének lejártakor 
cseréjét kezdeményezi. 

- Ivóvíz mintákat vesz hatósági vizsgálatra. 

- Részt vesz az Európai Unió által meghatározott ellenőrzési és mintavételi program 
illetékességi területét érintő eljárásokban. 

- Részt vesz az akció- és célellenőrzésekben, jelentéseket készít. 

- Felügyeli a nagy tömegeket mozgató, kitelepüléssel járó rendezvényeket, ellenőrzi 
az élelmiszer-forgalmazással járó kitelepüléseket. 

- Együttműködik önkormányzatokkal, társhatóságokkal. 

- Szakterületén közreműködik média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 

- Munkája során felvilágosító, megelőző tevékenységet végez. 

- Megkeresésre élelmiszerbiztonsági szakvéleményt ad ki. 

- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, 
alkalmazásáért, folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 

- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 

- Éves munkatervet készít. 

- Figyeli az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket és trendeket, szükség esetén jelzi 
a vezetőnek. 

 
A titkársági ügyintéző feladata: 
 

- Ellátja a járási főállatorvos és helyettesének munkája során felmerülő valamennyi 
adminisztrációs tevékenységet, vezeti a szabadságokat, adatszolgáltatást végez, levelezéseket 
folytat. 
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- Végzi a napi postabontással kapcsolatos teendőket, a be-és kimenő iratokat 
érkezteti, iktatja, irattárba helyezi, az ügyintézési határidőkről nyilvántartást vezet. 

- Elkészíti és továbbítja dekádonként a pénzügyi elszámolást.  

- Vezeti a járási főállatorvos irányításával a fertőző állatbetegségek nyilvántartását, 
gyűjti az ezzel kapcsolatos jelentéseket, havonként összesítést készít és azt az Igazgatóság felé 
továbbítja. 

- Elvégzi a szükséges adatrögzítéseket a számítógépes alrendszerekben. 

- Elkészíti és egyezteti a statisztikákat.  

- Fogadja az Osztály ügyfélfogadási idejében a járási főállatorvos távollétében az 
ügyfeleket. 

- Gondoskodik - szükség esetén - a vakcinák tárolásáról, valamint azok időbeni 
szétosztásáról.  

- Megszervezi időszakos szűrővizsgálatok esetén a kötelező vizsgálati anyagok 
határidőre történő beküldését. 

- Naprakészen vezeti az osztály összes nyilvántartását. 

- Átveszi a járási beérkező iratokat, melyeket az érintett, ill. valamennyi körzetbe 
tartozó állatorvos részére továbbít. 

- Megszervezi rendszeresen a járási állatorvosi értekezleteket. 

- Kapcsolatot tart a járásba tartozó állatorvosokkal. 

- Felel a leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért, melyekért teljes anyagi 
felelősséggel tartozik. 

 
Az állategészségügyi szaksegéd feladatai: 
 

- Elvégzi és nyilvántartja a vágóállatok levágás előtti és levágást követő 
húsvizsgálatával kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatokat 

- Ellenőrzi, összegyűjti és megőrzi a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvos szakmai 
irányítása mellett 

- az élőállat szállítmányokat kísérő igazolásokat. 

- Elvégzi az élőállat vizsgálatot, megállapításairól nyilvántartást vezet. Gyanú esetén 
haladéktalanul értesíti a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvost. 

- Elvégzi a vágás utáni húsvizsgálatot, a vizsgálatok során tapasztalt eltérés esetén 
gondoskodik az állati test és a hozzá tartozó belszervek és bélgarnitúra elkülönítéséről a hatósági 
állatorvos felülvizsgálatáig. Haladéktalanul értesíti a hatósági állatorvost. 

- Részt vesz a húsvizsgálattal kapcsolatos adminisztráció vezetésében. 

- Részt vesz a levágott állatok fogyasztásra való alkalmasságának elbírálásában. 

- Részt vesz a hatósági mintavételekben. 

- Részt vesz a TSE vizsgálatra kötelezett vágott állatok agyvelő mintáinak 
levételében. 

- Elvégzi a levágott sertések trichinella vizsgálatát. 

- Részt vesz a termelőhelyeken a tisztítási-fertőtlenítési utasítás betartásának és a 
személyi higiénia szabályainak ellenőrzésében. 

- Részt vesz a technológiával kapcsolatos higiéniai követelmények betartásának 
ellenőrzésében. 

- Részt vesz a nem ehető melléktermékek és hulladékok gyűjtésének, tárolásának, 
elszállításának ellenőrzésében. 

- Haladéktalanul jelenti a vágócsarnokban, a húsvizsgálat során vagy ellenőrzései 
során észlelt hiányosságot, rendellenességet a hatósági állatorvosnak. 

- Nyilvántartást vezet a feladatkörében elvégzett vizsgálatok, ellenőrzések, 
mintavételek adatairól.  

- A trichinella vizsgálathoz szükséges vegyszerek mennyiségét naprakészen 
nyilvántartja. 

 
Az élelmiszerbiztonsági ügyintéző feladatai: 
 

- Ellátja a közvetlen felettese munkája során felmerülő valamennyi adminisztrációs 
tevékenységet, szabadság nyilvántartást vezet, a bérszámfejtés és a munkaügy, gazdasági 
igazgatóság részére adatszolgáltatást végez, levelezéseket folytat. 

- Elvégzi a napi postabontással kapcsolatos teendőket, be- és kimenő iratokat iktat, 
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irattárba helyezi. 

- Fogadja a közvetlen felettese távollétében az ügyfeleket, döntésre előkészíti a 
soros ügyeket. 

- Elkészíti a Statisztikát, egyeztet, jelentésekhez adatokat gyűjt. 

- Ellenőrzi az élelmiszertároló és forgalmazó egységeket, ennek során 
élelmiszerellenőrzést, érzékszervi vizsgálatot végez, szemlét tart. 

- Megtiltja - szükség esetén - a forgalmazást, az élelmiszer lefoglalással történő 
forgalomból történő kivonás, megsemmisítés elrendelésekor felügyeli ennek megtörténtét.  

- Elkészíti a Jegyzőkönyvet, előkészíti a határozatokat, valamint kiadja azokat – 
rendelkező és büntetést kiszabó -, ügyfélértesítőket készítése, betartja az ügyintézési 
határidőket.  

- Vezeti és naprakészen tartja a nyilvántartásokat.  

- Biztosítja az ügyeleti szolgálatot.  

- Beszedi az Igazgatási szolgáltatási díjakat és határidőre elszámol. 

- Felel a leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért, melyekért teljes anyagi 
felelősséggel tartozik. 

- Vezeti az élőállatok vizsgálatával kapcsolatos nyilvántartást. 

- Vezeti a vágott állatok húsvizsgálatával kapcsolatos nyilvántartásokat. 
 
III.14. Építésügyi és örökségvédelmi osztályvezető 
 
Feladata az Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.15. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály munkakörei:  
 

a) építésügyi hatósági ügyintéző 
b) műemlék felügyelő 
c) régész felügyelő 

 
Az építésügyi hatósági ügyintéző feladatai: 
 

- Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások során helyszíni szemlét tűz ki és tart 
meg, szükség szerint intézkedik. 

- Hiánypótlási felhívást készít, illetve megteszi az ügy elintézéséhez szükséges 
közbenső intézkedéseket. 

- A tényállás tisztázása érdekében szerveket, szakértőket, szakreferenseket, a 
hivatal megfelelő szervezeti egységét keresi meg véleményadás, illetőleg adatszolgáltatás 
céljából. 

- Ügyfeleket fogad, konzultációt tart, jegyzőkönyveket vesz fel, levelezést folytat, 
kapcsolatot tart az ügyfelekkel. 

- Elkészíti az elsőfokú hatósági, szakhatósági intézkedések tervezetét. 

- Közreműködik a rendezési tervek véleményezésében. 

- Felkutatja a szabálytalan kivitelezési tevékenységeket. 

- Közreműködik az éves építésfelügyeleti ellenőrzési munkaterv elkészítésében. 

- Megszervezi az építésfelügyeleti ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítását, 
javaslatokat tesz az ellenőrzések hatékonyságának fokozására. 

- Javaslatot tesz a különleges szakmai felkészültséget igénylő vizsgálatok 
elvégzésére jogosult szakintézmény bevonására. 

- Lefolytatja az építésfelügyeleti ellenőrzéseket, ezekről a helyszínen jegyzőkönyvet 
vesz fel, szükség szerint helyszíni intézkedést tesz. 

- A feltárt szabálytalanságok ügyében megteszi a jogszabályban lehetővé tett építés-
felügyeleti hatósági intézkedéseket. 

- Ellenőrzi az általa tett, illetőleg kezdeményezett intézkedések végrehajtását. 

- Feladatkörébe tartozóan vezeti az építésfelügyeleti hatósági nyilvántartásokat, s 
abból statisztikai célból adatszolgáltatási feladatot lát el. 

- Részt vesz a hivatal által szervezett továbbképzéseken, szakmai napokon, 
értekezleteken és képviseli szakterülete érdekeit. 

- Haladéktalanul tájékoztatja vezetőjét a területen végzett munkája kapcsán 
tudomására jutott, hivatalt érintő fontos információkról. 
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- Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben foglaltak szerint 
végzi. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri és készség szintjén elsajátítja az építésfelügyelet 
feladat és hatáskörére vonatkozó jogszabályokat, illetve azok változásait. 

- Meghatározott időszakonként statisztikai jelentést, szöveges beszámolót készít a 
végzett tevékenységéről. 

- Együttműködik ellenőrzési feladatai teljesítésében a szakmai kamarákkal, egyéb 
szakmai szervezetekkel, valamint a társhatóságokkal, megkeresésre részt vesz más hatóság 
ellenőrzésében. 

 
A műemlék felügyelő feladatai: 
 

- Építésügy hatósági engedélyezési eljárásokat folytat le, amelyek során helyszíni 
szemlét tűz ki és tart meg, szükség szerint intézkedik. 

- Hiánypótlási felhívást készít, illetve megteszi az ügy elintézéséhez szükséges 
közbenső intézkedéseket. 

- Ügyfeleket fogad, konzultációt tart, jegyzőkönyveket vesz fel, levelezést folytat, 
kapcsolatot tart az ügyfelekkel. 

- Elkészíti az elsőfokú hatósági, szakhatósági intézkedések tervezetét. 

- Javaslatot tesz örökségvédelmi bírság kiszabására. 

- Közreműködik a rendezési tervek véleményezésében. 

- A védett műemléki örökségvédelmi elemeket folyamatosan szemmel tartja, 
állapotukat, sorsukat figyelemmel kíséri, szükség esetén javaslatot tesz intézkedésre. 

- Felderíti a védelemre érdemes örökségi elemeket. 

- Közreműködik a védetté nyilvánításban és a védettség megszüntetésében, ezekre 
vonatkozóan javaslatot tesz. 

- Közreműködik a Belügyminisztérium Örökségvédelmi Főosztályának tanácsadó 
testületei elé terjesztendő anyagok elkészítésében, szükség esetén munkájukban részt vesz, a 
közös szemléket megszervezi, emlékeztetőket készít. 

- Felkutatja a szabálytalan kivitelezési tevékenységeket. 

- Közreműködik az éves építésfelügyeleti ellenőrzési munkaterv elkészítésében. 

- Megszervezi az építésfelügyeleti ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítását, 
javaslatokat tesz az ellenőrzések hatékonyságának fokozására. 

- Javaslatot tesz a különleges szakmai felkészültséget igénylő vizsgálatok 
elvégzésére jogosult szakintézmény bevonására. 

- A köztisztviselőre vonatkozó célkitűzésekben megjelölt követelményeknek 
megfelelően lefolytatja az építésfelügyeleti ellenőrzéseket, ezekről a helyszínen jegyzőkönyvet 
vesz fel, szükség szerint helyszíni intézkedést tesz. 

- A feltárt szabálytalanságok ügyében megteszi a jogszabályban lehetővé tett építés-
felügyeleti hatósági intézkedéseket. 

- Ellenőrzi az általa tett, illetőleg kezdeményezett intézkedések végrehajtását. 

- Feladatkörébe tartozóan vezeti az építésfelügyeleti hatósági nyilvántartásokat, s 
abból statisztikai célból adatszolgáltatási feladatot lát el. 

- Részt vesz a hivatal által szervezett továbbképzéseken, szakmai napokon, 
értekezleteken és képviseli szakterülete érdekeit. 

- Haladéktalanul tájékoztatja vezetőjét a területen végzett munkája kapcsán 
tudomására jutott, hivatalt érintő fontos információkról. 

- Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben foglaltak szerint 
végzi. 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri, és készség szintjén elsajátítja az építésfelügyelet 
feladat és hatáskörére vonatkozó jogszabályokat, illetve azok változásait. 

- Meghatározott időszakonként statisztikai jelentést, szöveges beszámolót készít a 
végzett tevékenységéről. 

 
A régész felügyelő feladatai: 
 

- Örökségvédelmi hatósági eljárásokat folytat le, helyszíni szemlét tűz ki és tart meg, 
szükség szerint intézkedik. 

- Hiánypótlási felhívást készít, illetve megteszi az ügy elintézéséhez szükséges 
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közbenső intézkedéseket. 

- A tényállás tisztázása érdekében szerveket, szakértőket, szakreferenseket, a 
hivatal megfelelő szervezeti egységét keresi meg véleményadás, illetőleg adatszolgáltatás 
céljából. 

- Ügyfeleket fogad, konzultációt tart, jegyzőkönyveket vesz fel, levelezést folytat, 
kapcsolatot tart az ügyfelekkel. 

- Elkészíti az elsőfokú hatósági, szakhatósági intézkedések tervezetét. 

- Javaslatot tesz örökségvédelmi bírság kiszabására. 

- Közreműködik a rendezési tervek véleményezésében. 

- A védett régészeti örökség elemeket folyamatosan szemmel tartja, állapotukat, 
sorsukat figyelemmel kíséri, szükség esetén javaslatot tesz intézkedésre. 

- Felderíti a védelemre érdemes örökségi elemeket. 

- Közreműködik a védetté nyilvánításban és a védettség megszüntetésében, ezekre 
vonatkozóan javaslatot tesz. 

- Közreműködik a szakmai irányító felé terjesztendő anyagok elkészítésében, 
szükség esetén munkájukban részt vesz, a közös szemléket megszervezi, emlékeztetőket készít. 

 
III.16. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.17. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

a) - szakügyintéző (szakmai koordinátor) 
b) - szakügyintéző I. 
c) - szakügyintéző II. 

 
A szakügyintéző (szakmai koordinátor) feladatai: 
 
Koordinálja és ellenőrzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások 
megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus nyilvántartások 
vezetésével, keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a munkáltatói kapcsolattartással, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.   
 
 
 
 
A szakügyintéző I. feladatai: 
 
Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a kihelyezett ügyfélfogadással, az 
álláskereséséi nyilvántartással és ellátással kapcsolatos panaszok kezelésével, a postai küldemények 
szignálásával, az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzését, 
valamint a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozását.  
 
A szakügyintéző II. feladatai: 
 
Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 
bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos 
döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a 
munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a 
csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással kapcsolatos 
feladatok elvégzése.  
 
III.18. Földhivatali 1. osztályvezető 
 
Feladata a Földhivatali Osztály 1. szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III. 19. A Földhivatali Osztály 1. munkakörei: 
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a) földmérési ügyintéző 
b) földmérési segédmunkatárs 
c) térképtári adatszolgáltató 
d) ügykezelő 
e) földügyi ügyintéző 
f) földhasználati nyilvántartási ügyintéző 
g) igazgatási ügyintéző 

 
A földmérési ügyintéző feladatai: 
 

- Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban.  

- Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésével kapcsolatos járási hivatal hatáskörébe utalt földmérési feladatokat. 

- Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja. 

- Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági 
feladataiban. 

- A Debreceni Járási Hivatal keretén belül kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként 
mérnöki szolgáltatást végez. 

- Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását. 
 

A földmérési segédmunkatárs feladatai: 
 

- Ellátja a földmérési segédmunkatársi feladatokat és az ehhez kapcsolódó 
gépjármű-vezetési feladatokat. 

- Ellátja a figuránsi feladatokat. 

- A mérendő pontra viszi és az utasításoknak megfelelően kezeli a terepi munkában 
a helyszíni felmérést végző mérnök mellett a méréshez szükséges mérőeszközöket (mérőrúd 
prizmával, mérőrúd GPS vevővel, vagy mérőszalag stb.). 

- Elvégzi a pontok terepi megjelölését, viszi a kitűzési feladatok során a pontok 
megjelöléséhez használatos fa karókat, valamint a kitűzött pontok helyére azt leüti. 

- A helyszíni kivizsgálások során a gépjárművet vezeti a mérés során, a mérések 
időtartalmára a helyszínen telepített mérőeszközöket önállóan áthelyezi, kezeli. 

- Karbantartja és takarítja a munkavégzés után a földmérési műszerek tartozékait 
(műszerláb, mérőrúd stb.).  

- Az alappontok megközelíthetőségét biztosítja az alappont helyszínelésnél a megye 
területén.  

- Bármilyen rendkívüli eseményt köteles az osztályvezető felé bejelenteni. 

- A hivatalvezető által meghatározott egyéb feladatokat elvégzi, terepi 
munkavégzésen kívül a hivatali helyiségben tartózkodik. 

- Gépjármű vezetési feladata során a szabályzatokban foglaltakat maradéktalanul 
betartja. 

 
A térképtári adatszolgáltató feladatai: 
 

- Hiteles másolatot szolgáltat az ingatlan-nyilvántartási térképről. 

- Ellátja az adat- és térképtári feladatokat a numerikus ingatlan-nyilvántartási 
térképek esetében. 

- Ellátja a térképtárosi, záradékolási, telekalakítási tevékenységgel összefüggő 
pénztárosi és statisztikai feladatokat. 

- Betartja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénz-és Értékkezelési Szabályzatát. 

- Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkák 
záradékolását iktatja, előkészíti. 

 
Az ügykezelő feladatai: 
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- Összefogja a postázási munkafolyamat teendőit, szervezi a postázás egyes 
munkafolyamatait annak érdekében, hogy a postázó folyamatosan naprakészen működjön, 
gondoskodik a soron kívüli küldemények haladéktalan kipostázásáról.  

- Elszámoltatja a postázásban résztvevőket, ellenőrzi a teljesítménykövetelmények 
betartását. 

- A Földhivatali Osztály részére érkező postát felbontja és elosztja a küldemény 
rendeltetése alapján az egyes szervezeti egységek között. 

- Részt vesz a boríték és tértivevény nyomtatásban.  

- Tájékoztatja az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfeleket. 

- Gondoskodik a postázásra átadott ügyiratok regisztrált átadás-átvételéről annak 
érdekében, hogy az ügyirat hivatali kényszerpályája követhető legyen. 

- Ellátja a földmérési szakterülettel összefüggő ügyviteli, ügykezelői feladatokat. 
 
A földügyi ügyintéző feladatai: 
 

- Ellátja a termőföld végleges és időleges más célú hasznosításával kapcsolatos 
hatósági feladatokat. 

- Megteszi a földvédelmi engedélyezési eljárás során a szükséges intézkedéseket az 
átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért. 

- Gondoskodik a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén a 
földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról. 

- Megteszi a szükséges lépéseket a termőföld engedély nélküli más célú 
hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható döntéseiben a megállapított 
kötelezettségek nyomon követése érdekében. 

- Továbbítja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére a 
jogerős engedélyező határozatokat, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok 
behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásában. 

- Ellátja a földvédelmi járulék törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat. 

- Részt vesz az éves határszemle és parlagfű elleni közérdekű védekezés 
munkálataiban. 

- Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 

- Vezeti a földműves nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat 
szolgáltat. 

- Ellenőrzi a földműves nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés 
esetén jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 

- Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat 
szolgáltat, ennek keretében legalább 8 db intézkedés / munkanap iratmennyiséget foganatosít. 

- Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés 
esetén jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 

- Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének 
növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket. 

- Feladata a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával kapcsolatos 
eljárások szakszerű lefolytatása. 

 
A földhasználati nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
 

- Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat 
szolgáltat. 

- Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés 
esetén jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 

- Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének 
növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket. 

 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 

- Érkezteti a járási hivatal illetékességi területéhez tartozó földhasználati, földvédelmi 
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beadványokat. 

- Adatokat szolgáltat a földhasználati nyilvántartásból meghatározott körben és célra, 
ennek keretében a földhasználati lap díját számlázza. 

- Kiszignálja és továbbítja a beadványok település és kerületek alapján kialakított 
beosztás szerint ügyintézőre. 

- Gondoskodik a jogerős, bejegyzett beadványok irattarozásáról. 

- Gondoskodik a földhasználati ügyiratok határidőben történő postázásáról. 

- Gondoskodik a visszaérkező tértivevények megfelelő ügyiratokhoz történő 
csatolásáról. 

 
III.20. Földhivatali 2. osztályvezető 
 
Feladata a Földhivatali Osztály 2. szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.21. A Földhivatali Osztály 2. munkakörei: 
 

h) ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, 
i) titkársági ügyintéző, 
j) igazgatási ügyintéző, 
k) rendszergazda. 

 
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
 

- Döntést hoz a jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály 
másként nem rendelkezik – az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú 
hatósági ügyekben. 

- Ezen munkaköri feladat keretében legalább 12 intézkedés / munkanap 
iratmennyiséget foganatosít. 

- Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú 
eljárást. 

- Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben 
bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról. 

- Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 

- Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere 
megszervezésében. 

- Összeállítja az ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat. 

- Ügyeletet tart beosztás szerint a soron kívüli ügyintézésben. 

- Gondoskodik a beadványok, kérelmek panaszok önálló, határidőn belüli 
jogszabályszerű ügyintézéséről és határozattal/végzéssel történő lezárásáról. 

- Gondoskodik a határozattal/végzéssel lezárt ügyek postázásáról, az eljárási díj 
megfizetését igazoló számlák aktához rendeléséről, számlák elkészítéséről, a számlázásra 
irányadó követelmények betartása mellett. 

- Teljesíti a belföldi jogsegélykérelmeket (megkeresések). 

- Tájékoztatás nyújtása az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfelek részére. 

- Teljesíti a havi statisztikai adatok teljes körű, határidőben (minden hónap 2.-ig) 
történő bejelentését. 

- Részt vesz a postázási munkafolyamatban a határozatok, hiánypótlások, 
értesítések megfelelő időben történő kézbesítése érdekében. 

 
 

A titkársági ügyintéző feladatai: 
 

- Ellátja és koordinálja a Földhivatali Osztály általános személyzeti, igazgatási, 
titkársági tevékenységét. 

- Ellátja a földhivatali adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat. 

- Vezeti a távolléti, szabadságolási nyilvántartásokat, kapcsolatot tart a Debreceni 
Járási Hivatallal. 

- Elvégzi az esedékes és kötelező tárgyi eszközleltározási feladatokat. 

- Elvégzi az iratkezelést és az ügyvételi munkát. 
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- Elvégzi a leltárfelelősi feladatokat. 

- Nyomon követi a leltári körzetben felügyeletére bízott eszközök állományában 
bekövetkezett változásokat, elvégzi a szabályszerű bizonylatolást és megküldi a  nyilvántartást 
vezető munkatársa részére a naprakész nyilvántartás céljából. 

- Rendszerezi a bizonylatokat helyiségenkénti, illetve munkavállalónkénti 
rendszerben, utólag is ellenőrizhető módon történő megőrzéséről gondoskodik.  

- Feljegyzést készít az Évközi változásokról és megküldi a Pénzügyi Főosztály 
részére. 

- Bizonylatot készít a munkakör átadás-átvétel esetén a jegyzőkönyv mellé a leadott 
eszközök tárhelyének változásáról. 

- Fogadja a Földhivatali Osztály központi telefonszámán beérkező hívásokat, 
kulturált udvarias tájékoztatást nyújt és a megfelelő ügyintézőhöz kapcsol. 

- Közreműködik a leltározásban, a leltározás megkezdése előtt az eszközök 
ténylegesen meglevő állományát összehasonlítja a nyilvántartással. 

- Aláírásával igazolja a leltárfelvétel során a leltáríveken szereplő eszközök meglétét. 

- Az eszközök meglétének dolgozók aláírásával történő elismertetése a helyiség 
nyilvántartáson. 

- Közreműködik az elsődleges leltárhiány felkutatásában. 

- Beszerzi az idegen helyen tárolt eszközök, készletek igazolását, illetve igény 
esetén a kormányhivatalnál tárolt idegen eszközökről, készletekről igazolást állít ki. 

- Közreműködik a hivatali eszközök selejtezésében. 

- Biztosítja az ügyiratok iktatásának, irattárazásának naprakészségét, elvégzi az 
iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, így különösen ügyiratok iktatása (az érkező 
ügyiratmennyiség függvényében), nyilvántartása, nyilvántartásból kivétele (minden hónap 1., 5., 
10., 15., 20., 25. napján), hivatalos jelentéssel történő ellátása, irattárazása, ügyiratok kiosztása, 
levétele, felterjesztése és kiadmányozása tekintetében. 

- Rendszerezi és nyilvántartja az illetékhivatal felé továbbítandó iratokat. 

- Biztosítja az iratkezeléssel kapcsolatos követelmények érvényesülését, melynek 
keretében gondoskodik az iratok megfelelő elhelyezéséről, az ügyiratokhoz kapcsolódó 
tértivevények, esetlegesen az utólagosan készített számlák aktához rendeléséről.  

- Felelős a postázóból átadott ügyiratok regisztrált átvételéért és megfelelő módon 
történő irattárazásáért, továbbá a már leirattárazott okiratok irattárból történő kiadásának 
számítógépes regisztrálásáért.  

- Az ügyiratok végleges irattározása előtt meggyőződik arról, hogy az ügyiratok 
postázása és számla hozzárendelése megfelelő módon megtörtént. 

- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek, hatóságoknak az ügyiratok hivatali 
kényszerpályájáról, gondoskodik a megkeresések megfelelő határidőben történő teljesítéséről. 

 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
1-2. szakterületéhez érkező és a hivatal illetékességi területéhez tartozó települések ingatlanait 
érintő díjköteles és díjmentes beadványok érkeztetése és széljegyzése az ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. rendelkezéseinek maradéktalan betartásával.  

- Kiemelt feladatát képezi az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfelek kulturált, 
udvarias jogszabályszerű tájékoztatása mind a földhivatali eljárás menetéről, mind a beadványok 
hivatali kényszerpályájáról. 

- Ügyintézőre kiszignálja és továbbítja a beadványok település és kerület alapján 
kialakított automatikus szignálási rend szerint. 

- Iktatja és továbbítja a meglévő hivatkozási számra érkezett beadványokat. 

- Részt vesz a számlázási munkafolyamatban. 

- Határidőben teljesíti a belföldi jogsegélykérelmeket (megkeresések). 

- Részt vesz ügyfélfogadási időben a tulajdoni lap kiadásban, az ügyfelek 
kiszolgálásában, ebben a körben gondoskodik az adatkérő személyi adatainak rögzítéséről, a 
tulajdoni lap megrendelőn szereplő adatokkal történő összevetéséről, továbbá a megrendelő 
nyomtatványok megfelelő tárolásáról. 

- Gondoskodik a hiteles tulajdoni lap biztonsági elemeire vonatkozó szabályzat 
maradéktalan betartásáról. 

- Biztosítja az ingatlan nyilvántartásba történő betekintés törvényességét. 
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- Betartja az ügyfélfogadás rendjét. 

- Részt vesz a postázási munkafolyamatban. 

- Felelős az irattárban elhelyezett ügyiratok hiteles másolatainak kiadásáért, az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. és az illetékről szóló 1996 évi LXXXV. tv. 
alapján. 

- Ellátja az irattárosi feladatokat. 

- Biztosítja az ügyiratok iktatásának, irattárazásának naprakészségét, elvégzi az 
iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, így különösen ügyiratok iktatása (az érkező 
ügyiratmennyiség függvényében), nyilvántartása, nyilvántartásból kivétele (minden hónap 1., 5., 
10., 15., 20., 25. napján), hivatalos jelentéssel történő ellátása, irattározása, ügyiratok kiosztása, 
levétele, felterjesztése és kiadmányozása tekintetében. 

- Havi statisztikai adatot szolgáltat a városi nyilvántartás helyzetéről, fellebbezések 
bírósági jogorvoslati kérelmek érkezéséről. 

- Biztosítja az iratkezeléssel kapcsolatos követelmények érvényesülését, melynek 
keretében gondoskodik az iratok megfelelő elhelyezéséről, az ügyiratokhoz kapcsolódó 
tértivevények, esetlegesen az utólagosan készített számlák aktához rendeléséről. 

- Felelős az irattárban elhelyezett ügyiratok hiteles másolatainak kiadásáért, az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. és az illetékről szóló 1996. évi LXXXV. tv. 
alapján. Dönt az okiratok kiadásának engedélyezéséről, alakszerű határozattal dönt kiadásuk 
esetleges megtagadásáról. Az okirattárba történő betekintés során gondoskodik a betekintő-
lapok aktához csatolásáról és a betekintés regisztrálásáról. 

- Felelős a postázóból átadott ügyiratok regisztrált átvételéért és megfelelő módon 
történő irattárazásáért, továbbá a már leirattárazott okiratok irattárból történő kiadásának 
számítógépes regisztrálásáért.  

- Meggyőződik az ügyiratok végleges irattározása előtt arról, hogy az ügyiratok 
postázása és számla hozzárendelése megfelelő módon megtörtént. 

- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek, hatóságoknak az ügyiratok hivatali 
kényszerpályájáról, gondoskodik a megkeresések megfelelő határidőben történő teljesítéséről. 

- Kezeli az ügyiratforgalom, statisztika összeállítása időszakos állományok kezelése. 

- Karbantartja az iktatási törzsadatokat (tárgykörök, természetes személyek, és jogi 
személyek adatai). 

- Elvégzi az irattári adminisztrációt: irattári jelek karbantartása, selejtezési 
kötelezettségek figyelemmel kísérése, iktató számok karbantartása. 

- Ügyfélfogadási időben beszedi az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási 
szolgáltatási díját, részt vesz az ügyfelek kiszolgálásában, ebben a körben gondoskodik a 
számlák kiállításáról, sztornózásáról, javításáról, a befizetés tényének beadványon történő 
feltüntetéséről. 

- Tájékoztatja az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfeleket. 

- Ellátja a pénzkezelő hely feladatait a pénzkezelési szabályzat mellékletét képező 
megbízás szerint. 

- Kiállítja az ügyfélfogadási idő után a csekken, átutalással megfizetett díjakhoz 
tartozó számlákat  ügyintézői utasítás alapján. 

- Ellátja a biztonsági okmányok szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályban 
meghatározott feladatokat, valamint vezeti az azzal összefüggő nyilvántartásokat. 

 
A rendszergazda feladatai: 
 

- Üzemelteti a Földhivatali Osztály által használt TAKAROS, FÖNYIR, DATR, 
számlázó, postázó programokat. 

- Segítséget nyújt a számítástechnikai eszközök napi működése során a hibák 
elhárításában, az új verziók tesztelésében és bevezetésében. 

- Aktualizálja a körzeti számlázó programot, frissíti a kiegyenlítéseket. 

- Biztosítja – naponta frissítve a vírusadatbázist- a földhivatali adatok vírusvédelmét, 
a rendszeresített vírusvédő szoftverrendszer folyamatos üzemeltetésével. 

- Segíti a TAKARNET hálózat üzemeltetését. 

- Végrehajtja a hibabejelentések folyamatos dokumentálását, az alkatrészek és 
számítástechnikai eszközök mozgásának dokumentálását. 

- Ellátja a számítástechnikai nyilvántartás naprakész vezetését, elkészíti a szükséges 
jelentéseket. 
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- Figyelemmel kíséri az informatikai rendszerekhez való hozzáférést biztosító 
jogosultságok (jelszavak) naprakész kiosztását, és nyilvántartását. 

- Biztosítja a földhivatali portál elérését minden dolgozó részére és aktualizálja azt. 

- Tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyveket készít, leválogatja a nagy tömegű 
adatokat. 

- Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással 
kapcsolatos Földhivatali Osztály hatáskörébe utalt feladatokat. A HBMKH Földhivatali 
Főosztályával együttműködve közösen ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások 
betartását. 

- TAKAROS, Számlázó, Földhasználat alkalmazások frissítése, a felhasználók 
részére használati útmutató készítése. 

- TAKAROS, Számlázó, Földhasználat alkalmazások leállásainak megszüntetése 
(tranzakció ütközések, adatbázis hibás intézkedések). 

- Nagy tömegű adatbázis lekérdezések igény szerint (SQL). 

- Office alkalmazások hibáinak megszüntetése, (Intézkedések lefagyása gyakori – 
adatbázis hiba) dokumentumok készítésekor felhasználóknak segítségnyújtás. 

- TAKAROS, Számlázó, Földhasználat adatbázis törzsadatok karbantartása 
(felhasználói adatok, ingatlan alapadatok). 

- TAKAROS, Számlázó, Földhasználat adatbázis karbantartási hibák megszüntetése. 

- Segíti a nagy tömegű és összetett munkafolyamatoknál (társasház alapítás, 
megosztások) a felhasználók munkáját. 

- Elkészíti az adatbázis mentéseket. 

- Bejelenti az adatbázis hibákat a FÖMI felé, 

- Elvégzi a nagy tömegű széljegyzést, 

- Digitális adathordozón történő nagy tömegű adatszolgáltatások, 

- Elkészíti az SMS szerződéseket. 

- Ellenőrzi és Ismerteti az Adatvédelmi és Üzemeltetési szabályzatokat. 

- Ellenőrzi a külső adatforrások (CD, PenDrive, Floppy) vírusmentességét. 

- Karbantartja az ügyfélhívó rendszert. 

- Kezeli a hivatali elektronikus levelezést. 
 
III. 22. Népegészségügyi osztályvezető, járási tisztifőorvos 
 
Feladata a népegészségügyi osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.23. Népegészségügyi Osztály munkakörei: 
 

 járási tisztiorvos 

 közegészségügyi-járványügyi felügyelő 

 egészségügyi ügyvitelszervező 

 vezető védőnő 

 családvédő védőnő 

 vezető ápolónő 

 ügykezelő 

 egészségőr-fertőtlenítő 
 
A járási tisztiorvos feladatai: 
 

- Közreműködik az osztályvezető feladatainak ellátásában, segíti az osztályvezető 
munkáját, helyettesíti. 

- Figyelemmel kíséri a jogszabályokat, az azokban bekövetkező változásokat 

- Kiadmányoz az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyeivel kapcsolatos 
hatósági ügyek kivételével a hivatalvezető által átruházott jogkörben.  

- Beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl a 
jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint. 

- Részt vesz a Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi Munkacsoportjának 
munkájában. 
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A közegészségügyi-járványügyi felügyelő feladatai: 
 

- Ellátja a közegészségügyi (a környezet-, és település-egészségügyi, az élelmezés-, 
és táplálkozás-egészségügyi, a gyermek- és ifjúság-egészségügyi, a kémiai biztonsági), a 
járványügyi, a kórházhigiénés és az egészségügyi igazgatási szakterület jogszabályokban 
meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatait.  

- Kivizsgálja a panaszbejelentést, megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.  

- Részt vesz célvizsgálatok végrehajtásában, a munkatervi feladatok, a hatósági 
ellenőrzési terv teljesítésében, jelentéseket, beszámolót készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl.  

- Részt vesz az ügyfélfogadásban. 
 
Az egészségügyi ügyvitelszervező feladatai. 
 

- Végzi az iktatási, irattározási, postázási folyamat feladatait és felügyeletét: a 
beérkező iratok érkeztetése, szignálásra való előkészítése, iktatása, előzményi ügyiratok 
keresése, postázás, irattár kezelése.  

- Ellátja a KÉR-rel kapcsolatos feladatokat.  

- Adatrögzítést végez és adatszolgáltatást nyújt. 
 
A vezető védőnő feladatai: 
 

- Ellátja a védőnői szakfelügyelet jogszabályban meghatározott feladatait. Segíti a 
védőnői ellátás hatékony, megfelelő színvonalú működését, az ágazati jogszabályok 
érvényesülését.  

- Gyűjti, összesíti, szolgáltatja az adatokat a védőnői ellátással, a védőnőkkel 
kapcsolatban, továbbá értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat. 

 
A családvédő védőnő feladatai: 
 

- Ellátja a Családvédelmi Szolgálat jogszabályban meghatározott feladatait.  

- Tartja a Családtervezési, ifjúsági és családvédelmi tanácsadást.  

- Eljár a terhesség-megszakítás iránti kérelemmel jelentkezők ügyében.  

- Vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását. A kérelem 
eredeti példányát átadja a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott intézménynek. 

 
A vezető ápolónő feladatai: 
 

- Ellátja az ápolás szakfelügyelet jogszabályban meghatározott feladatait.  

- Végrehajtja a munkatervi feladatokat.  

- Ellenőrzi az ágazati jogszabályok érvényesülését.  

- Közvetíti az ápolás szakma minőségi követelményeit.  

- Kivizsgálja a panaszbejelentést, a hatáskörébe tartozó intézkedéseket megteszi.  

- Részt vesz célvizsgálatok végrehajtásában, a munkatervi feladatok teljesítésében, 
jelentéseket, beszámolót készít. 

 
Ügykezelő feladatai: 
 

- Kezeli az osztály központi e-mail forgalmát és a beérkező telefonos hívásokat. 

- Ellátja a járási tisztifőorvoshoz érkező iratokkal kapcsolatos teljes körű ügyviteli 
feladatokat, gépelési és titkársági tevékenységet.  

- Szervezi, koordinálja és nyilvántartja a járási tisztifőorvos hivatali programjait.  

- Gondoskodik az osztály működéséhez szükséges nyomtatványok beszerzéséről, a 
fogyóeszközök és anyagok megrendeléséről, a dolgozók vidéki bérleteinek elszámolásáról.  

- Elkészíti, és határidőre továbbítja a munkavállalókra vonatkozó jelentéseket 
(táppénz, szabadság). A javítások elvégeztetésére intézkedik.  

- Figyelemmel kíséri az „Hivatali kapun” és az „ÉTDR” rendszeren keresztül érkezett 
beadványokat.  

- Nyomon követi a leltári körzetben felügyeletére bízott eszközök állományában 
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bekövetkezett változásokat, végzi a szabályszerű bizonylatolást és megküldését a Pénzügyi 
Főosztály nyilvántartást vezető munkatársa részére a naprakész nyilvántartás céljából.  

- Ellátja a temetkezési ügyekkel kapcsolatos adminisztratív teendőket, 
kiadmányozásra előkészíti azokat. 

 
Az egészségőr-fertőtlenítő feladatai: 
 

- Intézkedik a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a járványügyi 
szakterületet ellátó felügyelővel egyeztetve a bejelentett fertőző beteg környezetében.  

- Végzi a veszélyeztetett közösségekben a tetvességi vizsgálatokat, illetve 
fejtetvesség ismételt vagy közösségi halmozott előfordulásakor, illetve ruhatetvesség 
észlelésekor – a szakszerűség biztosítása érdekében – a személyekre és környezetükre kiterjedő 
tetvetlenítést végez.  

- Nyomon követi az iskola-egészségügyi hálózat által havonként küldött adatok 
alapján a gyermekközösségek aktuális tetvességi helyzetének alakulását, illetve szükség esetén 
megteszi a szükséges beavatkozást.  

- Közreműködik az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók elleni 
küzdelem felügyeletében.  

- Ismerni köteles a munkavégzéshez használt vegyszereket, irtószereket, ilyen 
jellegű ismereteit folyamatosan frissíti.  

- Gondoskodik a kezelésében lévő, fertőtlenítéshez használt gépek, eszközök, 
védőfelszerelések használható állapotban való tartásáról.  

- Folyamatosan vezeti a bacilusgazdák ellenőrzéséről, a tetvességi vizsgálatokról, a 
tetvetlenítésről, a végrehajtott rovarirtásokról szóló nyilvántartást. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

MŰKÖDÉSI REND 
 
 

A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és az 
egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
 
A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat elvégezni. 
Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, 
felvilágosítást adni. 
 
 

V. FEJEZET 
 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 
 

V.1.  Általános munkarend  
   hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  
              pénteken:        8.00 órától 14.00 óráig tart. 
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A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő távollét 
időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának 
tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
 
V.2.  Általánostól eltérő munkarend 
 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az általánostól 
eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
 
Általánostól eltérő munkarend  
a Kormányablak Osztályon és az Okmányirodai Osztályon: 
 

hétfő:  6.30 – 18.30 
kedd:  6.30 – 18.30 
szerda:  6.30 – 18.30 
csütörtök: 6.30 – 18.30 
péntek:  6.30 – 18.30  
 

A Kormányablak Osztály és az Okmányirodai Osztály munkarendje: 
  

a) Délelőtti munkarendben dolgozók: 
hétfő:  7.00 – 15.00 
kedd-csütörtök: 8.00 – 16.00 
péntek:              8.00 – 16.00 

 
b) Délutáni munkarendben dolgozók: 

hétfő-csütörtök: 10.00 – 18.00 
péntek:                8.00 – 16.00 
 

Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók egy havi munkaidőkeretben dolgoznak. 
 
V.3.  Ügyfélfogadás rendje 
 
V.3.1  A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

front office 
hétfő:   7.00 – 18.00 
kedd:   8.00 – 18.00 
szerda:  8.00 – 18.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 16.00 
 

back office 
hétfő:            – 
kedd:   12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 16.00 
csütörtök: 12.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 12.00 
 

egyéni vállalkozói ügyek 
hétfő:          – 
kedd:   12.00 –16.00 
szerda:         – 
csütörtök: 12.00 –16.00 
péntek:  8.00 – 12.00 

 
V.3.2  Az Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
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4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 

hétfő:   7.00 – 18.00 
Kedd:   8.00 – 18.00 
szerda:  8.00 – 18.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 16.00 
 

egyéni vállalkozói ügyek 
hétfő:   9.00 – 16.00 
kedd:   9.00 – 16.00 
szerda:          – 
csütörtök: 9.00 – 16.00 
péntek:  9.00 – 16.00 

 
V.3.3  A Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 
a) 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

hétfő:     8.00 – 12.00 
kedd:   12.00 – 16.00 
szerda:    8.00 – 12.00 
csütörtök: 12.00 – 16.00 
péntek:           – 
 

b) 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. 
hétfő:   8.00 – 16.00 
kedd:   8.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 12.00 

 
V.3.4  A Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 
a) 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

hétfő:     8.00 – 12.00 
kedd:   12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 12.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00 
péntek:  ügyelet 
 

b) 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. 
 péntek:  8.00 – 14.00 
 
V.3.5  Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
 
a) 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 

hétfő:           – 
kedd:   8.00 – 12.00 
szerda:  8.00 – 15.00 
csütörtök: 8.00 – 12.00 
péntek:          – 
 

b) 4251 Hajdúsámson, Petőfi u. 2. 
szerda:  10.30 – 11.30 
 

c) 4264 Nyírábrány, Ábrányi K. tér 10.  
kedd:  10.30 – 11.30 
 

d) 4262 Nyíracsád, Kassai u. 4. 
szerda:  10.00 – 11.00 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
I.1. Az ügyrend hatálya 
Az ügyrend hatálya kiterjed a Derecskei Járási Hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) valamennyi 
kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, munkavállalójára. 
 
I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala 
b./ Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 126. 

Kirendeltség: 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. 
Települési ügysegédi   
helyszínek: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

4125 Pocsaj, Petőfi u. 75. 
4271 Mikepércs, Kossuth u. 1. 
4124 Esztár, Árpád u. 1. 
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. 
4126 Kismarja, Bocskai u. 20. 
4284 Kokad, Kossuth u. 55. 
4133 Konyár, Rákóczi u. 24. 
4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zs. u. 1. 
4272 Sáránd, Nagy u. 44. 
4132 Tépe, Rákóczi u. 1. 
 

c./ Postafiók címe: 4130 Derecske, Pf.: 90. 
 Telefonszám: +36/54  410-177; 548-000; 548-087 

E-mail cím: derecske.jh@hbmkh.gov.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar  

 
I.3. Illetékesség 
A járási hivatal illetékessége Derecske, Esztár, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, 
Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Tépe településekre terjed ki a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. melléklet 8. pontjának 8.4. alpontja alapján. 
 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 
 
A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az 
ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. 
Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) van. Hivatalból indult eljárásra Derecske, Esztár, Hajdúbagos, Konyár, Mikepércs, Sáránd 
és Tépe esetében a Derecskén működő kormányablak, Létavértes, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, 
Monostorpályi és Pocsaj esetében a Létavértesen működő okmányiroda az illetékes. 
 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal illetékessége a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3.§-a és 2. 
melléklet 8. pontjának 8.3. alpontja szerint a Derecskei és a Hajdúszoboszlói járás illetékességi 
területére terjed ki.  
 
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.4.2. alpontja szerint a Derecskei járás 
illetékességi területén látja el. A járási hivatal Létavértesen Munkaerőpiaci pontot működtet. 
 
 
 

mailto:derecske.jh@hbmkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
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I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  
a) Kormányablak és Okmányirodai Osztály 
b) Hatósági Osztály 
c) Gyámügyi Osztály 
d) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
e) Foglalkoztatási Osztály 

 
 

II. FEJEZET  
 

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 
 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 
A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki.  
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
 
II. 1. 1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja 
a.) a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rendelet) 

meghatározott; 
b.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c.) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés 
célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a 
személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

d.) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

e.) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról 
szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi 
CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a közlekedési 
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott; 

f.) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 
(VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

g.) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
h.) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 
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i.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

j.) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben meghatározott;  

k.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

l.) a jogszabály vagy egyéb megállapodás által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
kormányablakhoz és okmányirodához telepített  feladatokat, továbbá 

m.) a kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
n.) közreműködik a leltározási folyamatokban. 
 
II.1.2. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1.  A kormányablakban azonnal intézhető ügyek intézése a rendelet 1. mellékletében foglaltak 

szerint. 
 
II.1.2.2.  A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek ellátása a rendelet 2. mellékletében 

foglaltak alapján. 
 
II.1.2.3.  A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok továbbítása a rendelet 

3. mellékletében foglaltak szerint. 
 
II.1.2.4.  A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt a rendelet 4. mellékletében foglalt esetekben. 
 
II.1.2.5.  A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások végzése a rendelet 5. mellékletében 

foglaltak szerint. 
 
II.1.2.6.  A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek ellátása a rendelet 6. mellékletében foglaltak 

alapján. 
 
II.1.2.7.  Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a 
tevékenységi körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.2.8. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadását, a lakcímbejelentés fogadását, valamint költözéssel nem járó 
lakcímváltozás esetén új igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 
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f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló kérelmét, 
hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét 
be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja 
szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait 

tartalmazó nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot lát 

el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben 

a magánszemély által igazolt, és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyi adat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével, 
megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 
m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 

valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az 
okmányok kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

o) Ellátja a magyar igazolvány kérelmek-, valamint a magyar hozzátartozói igazolvány kérelmek 
továbbításával összefüggő feladatokat. 

 
II.1.2.9. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második magánútlevél, 
szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és az úti 
okmány-nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő 
feladatokat. 

c) Végzi a soron kívüli, valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 
nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 

d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 
központi adatkezelő szervet. 

 
II.1.2.10. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, cseréli 
a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői engedély 
kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti 
kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti 
kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére 
vonatkozó adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása 
végett kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével-, a használt járművek forgalomba 
helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv-, forgalmi engedély, rendszámtábla eltulajdonításával, elvesztésével, azok 
pótlásával, valamint a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra 
vonatkozó kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos 
ellátásának engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel 
összefüggő kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 
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k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, 

az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, 
legyártásának engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő egyes feladatokat. 
 

II.1.2.11. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így 

különösen a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, 
valamint a parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – 
szakértői bizottsághoz címzett, de a kormányablak és okmányirodai osztályhoz benyújtott 
kérelmekkel kapcsolatos – feladatok ellátása. 

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.2.12. Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

 Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

 Kezeli a Kormányablakhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

 Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

 
II.1.2.13. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.2.14. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
 
II.1.2.15. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
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II.1.2.16. A bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján a Kormányablak igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.3. A Hatósági Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valamint a 
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a járási 
hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket; 

b) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt oktatási ügyeket. 

c) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, 
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 

(I. 30.) Korm. rendelet,  
- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet,  
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- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  

- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló  26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 

fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 
szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet,  
- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő 

és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Korm. rendelet,  

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi 
ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet. 

d) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,  

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint 
ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,  

- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 
adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített 
adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra 
tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) 
BM rendelet, 

- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes 
letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási 
intézetek kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 
71/2014. (XII. 19.) BM rendelet, 

e) az ügyiratkezeléssel kapcsolatban ellátja 
- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, az elektronikus ügyintézés 
részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 
31.) MvM utasításban meghatározott; 
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- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott feladatokat. 

f) a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 
- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 
- a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben meghatározott; 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvényben meghatározott; 
 

II.1.4. A Hatósági Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Szociális igazgatás: 

a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, 
valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a 
támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az egészségbiztosítási 
szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt 
ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, 
valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a 
támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban részesülőkről az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a támogatásban 
részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint a megállapított 
ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját 
szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási 
rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A megállapított jogosultságról 
hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, 
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” 
programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.4.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 

b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 
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c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést. 

d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási 
intézmény körzetében van. 

f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 
részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban 
történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 

h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, vagy 

ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 
j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 
Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat. 

 
II.1.4.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.4.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, az 
engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 

g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 

h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 
alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának 
korlátozását, illetve megtiltását, 

i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet 
a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  

 
II.1.4.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, 
ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, 
temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás 
folyósítása végett. 
 
 
II.1.4.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
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a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközmű-
rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül 
nem teljesíti, 

b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 
lényegesen nem akadályozza. 

 
II.1.4.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő 
járdaépítést). 
 
II.1.4.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 
vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.4.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és 
a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 
szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 
használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 
II.1.4.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 
kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú 
támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási hivatal javaslatot tesz, mely 
alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
 
II.1.4.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 
II.1.4.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
 
 
II.1.4.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
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Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 
 
 
II.1.4.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, 
állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.4.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.4.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 

a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 

bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.4.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 

d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 
elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 
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f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
 
II.1.4.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.5. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, kapcsolattartással, 

titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 
e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatok 

ellátása. 
h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése 
tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel összefüggésben 

kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában. 
t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
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u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 
kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 

v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 
igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, előkészítési 

és továbbítási feladatok ellátása. 
y) A TAKARNET programból történő tulajdoni lap lekérdezés. 
z) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
aa) A minősített küldemény, a minősített adat kezelése. 
bb) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
cc) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő feladatok 

ellátása. 
dd) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 

eljuttatása. 
ee) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
II.1.5. A Gyámügyi Osztály feladatai körében ellátja  

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a 
gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatban, 

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

e) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

f) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 
törvény szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

g) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz telepített 
további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

 
II.1.6. A Gyámügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.6.1. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
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h) 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, 

i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti  gyám elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
II.1.6.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.6.3. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
 

II.1.6.4. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

 cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
 da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
 db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 
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II.1.6.5. Az örökbefogadással kapcsolatban: 
 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 

 
II.1.6.6. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 
II.1.6.7. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 

c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 
tevékenységét, 

d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 

e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
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II.1.6.8. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb 
biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.6.9. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) 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,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
II.1.6.10. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 
 
II.1.6.11. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
 
II.1.6.12. 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 a gyámhatóság hatáskörébe 
tartozik. 
 
II.1.6.13. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört a gyámhivatal gyakorolja.  
 
II.1.6.14. A gyámhivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként.  
 
II.1.6.15. A gyámhivatal gyakorolja a Start számlával, kincstári letéti a Start számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 
II.1.7. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai körében ellátja  
 

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben rögzített és 
az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról kiadott 68/2015. (III. 30.) 
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Korm. rendeletben, valamint az Európai Unió különböző szintű, vonatkozó jogforrásaiban 
meghatározott: 

- állategészségügyi, járványvédelmi, 
- állatvédelmi, 
- takarmányellenőrzési, 
- gyógyszerellenőrzési, 
- állati eredetű melléktermékek ellenőrzésével kapcsolatos, 
- állattenyésztési, valamint  
- élelmiszerbiztonsági 

feladatokat, 
b) állategészségügy és járványvédelem vonatkozásában a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel 

kiadott Állategészségügyi Szabályzat és a különböző fertőző betegségek megelőzése és 
leküzdése tárgyában kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 

c) állatvédelem vonatkozásában az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvényben rögzített, az állatvédelmi hatóság kijelöléséről kiadott 334/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat, 

d) a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól kiadott 32/1999. (III. 31.) 
FVM rendeletben, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról kiadott 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendeletben és további végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatokat, 

e) takarmányellenőrzéssel kapcsolatban a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának 
és felhasználásának egyes szabályairól kiadott 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletben, a Magyar 
Takarmánykódex előírásairól kiadott 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

f) gyógyszerellenőrzéssel kapcsolatban az állatgyógyászati termékekről kiadott 128/2009. (X. 
6.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

g) állati eredetű melléktermékek vonatkozásában a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról kiadott 
45/2012. (V. 8.) VM rendeletben meghatározott feladatokat, 

h) állattenyésztéssel kapcsolatban a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 99/2002. (XI. 5.) FVM 
rendeletben, a lófélék egyedeinek azonosításáról kiadott 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben, 
a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 
116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben, a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben, 
valamint a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről kiadott 
120/2007. (XI.18.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat; 

i) Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatban: 
- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 
- az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló, 64/2007. (VII. 23.) FVM-
EüM együttes rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV. 30.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

- az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról szóló 
66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és 
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM 
rendeletben meghatározott feladatokat,  

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről kiadott 201/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről kiadott 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben 
meghatározott feladatokat. 
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II.1.8. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részletes feladatai 
 
II.1.8.1. Járványvédelem: 

 A járványügyi előírások betartását rendszeres jelleggel ellenőrzi. 

 Járványügyi intézkedésként elrendelhet: elkülönítést, megfigyelési zárlatot (hatósági 
megfigyelés), forgalmi korlátozást, helyi zárlatot, települési zárlatot (védőzóna), védőkörzet 
(megfigyelési zóna) létesítését, marhalevél kezelésének tilalmát, termékenyítési tilalmat, 
diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést, védőoltást, gyógykezelést, elkülönített 
vagy zárt vágást, állatleölést (leöletés), fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer, 
takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná tételét, 
fertőtlenítést, földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevételét, 
használatát, a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében gazdálkodó 
szervezet - így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem - aktív 
közreműködésre kötelezését, az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó 
tevékenységének korlátozását, felfüggesztését. 

 A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak 
megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket. 

 Elrendeli az állategészségügyi programok végrehajtását. 

 Igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 

 Exportszállítás esetén megvizsgálja az állat szállításának megkezdése előtt a származási 
hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-
egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. 

 Kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt. 
 
II.1.8.2. Állatvédelem: 

a) Kiadja az állatkereskedés tevékenységi engedélyét. 
b) Jogkövetkezményeket alkalmaz az eb által okozott sérülés esetén. 
c) Ebet veszélyesnek nyilváníthat, előírja tartási feltételeit és engedélyezi a tartását.  
d) Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 

állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, az 
állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit. 

e) Ellenőrzi az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő 
dokumentációt és a szállítóeszközt. 

 
II.1.8.3. Takarmány-ellenőrzés: 

a) Ellenőrzi 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, 

b) 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.  

c) a takarmányok felhasználását és szállítását, a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, 
dokumentációkat és a nyomon követhetőséget, 

d) a takarmányok exportját, tranzitját és importját, 
e) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket, 
f) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 

 
II.1.8.4. Gyógyszerforgalmazás ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának 
körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását. 

b) Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak 
vizsgálati jegyzőkönyvét. 

c) Ellenőrzi a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását. 
d) Ellenőrzi a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését. 

 
II.1.8.5. Állati eredetű melléktermékek ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb 
eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét.  



 

20 
 

b) Elrendeli 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. 

c) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az 
ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat. 
  

II.1.8.6. Állattenyésztés: 
Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 
valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat 
 
 
II.1.8.7. Élelmiszerlánc-biztonság, előállítás, forgalmazás, vendéglátás: 

a) Az élelmiszer-vállalkozások tevékenységével összefüggésben 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 adalék- és csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
felületek, továbbá tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, 
beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is, 

- a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, berendezések 
általános higiéniai alkalmasságát, 

- az ivóvíz minőségű víz biztosítását az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál, 
- az élelmiszeripari vállalkozások saját kutas vízellátó rendszereit, illetve az önellenőrző 

vízvizsgálati program teljesítését. 
- Próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végez. 

b) Nyilvántartásba veszi:  
- az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokat, 
- az élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalomba hozókat, 
- az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat, 
- az élelmiszerek vonatkozásában bejelentett, kivizsgált és felderített élelmiszer-

mérgezéseket és -fertőzéseket, valamint azok okait. 
c) A kistermelő tevékenységét nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el. 

 
d) Egyéb intézkedéseket foganatosít a következők szerint: 

- tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, 
korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, 

- vállalkozás, létesítmény működési engedélyének feltételhez kötését, módosítását, 
felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, 

- vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy 
véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti a nyilvántartásából, 

- az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve 
vizsgázáshoz kötheti, 

- termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, 
behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, 
korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, 

- elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, 
ártalmatlanítását, 

- elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja 
vagy feltételhez kötheti, 

- élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök 
használatát megtilthatja, 

- szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja, 
- élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítheti, 
- engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat, 

visszavonhat, 
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- elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet 
visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és 
ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül, 

- amennyiben az adott élelmiszer, takarmány a vonatkozó előírásoknak való 
megfelelésének biztosítása szempontjából az élelmiszer-, takarmányvállalkozás 
eljárását nem kielégítőnek ítéli meg, az élelmiszer-, takarmányvállalkozás költségére 
haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, 

- megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az 
ország területén történő átszállítását, 

- az élelmiszer-vállalkozásoknál végzi és felügyeli a termékek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, 
ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését, továbbá feltárja a 
kórokoknak az élelmiszerbe jutását, életben maradását, szaporodását elősegítő 
higiénés, technológiai szabálytalanságokat, elősegíti az ártalmak leküzdését, és 
laboratóriumi vizsgálatokat végeztet, 

- felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer 
adatainak rendelkezésre bocsátására, 

- felhívhatja szükség esetén azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik tagállamból 
szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse be a más 
tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő 
beszállítás megtörténtét, 

- figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt, 

- kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, a 
takarmány-ellenőrzési bírságot, a géntechnológiai bírságot, a helyszíni bírságot, az 
eljárási bírságot, 

e) Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból 
levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 

f) Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát. 

g) Meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 
döntést. 

h) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik feladatai ellátása során a települési 
önkormányzatokkal, egészségügyi államigazgatási szervvel, a társhatóságokkal, valamint a 
civil szervezetekkel. 

i) Élelmiszer-fertőzés és mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 
együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 

j) Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 
k) Az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi 

jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg 
koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot 
jelenthet. Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi 
szervet azokról a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi 
kockázattal vannak összefüggésben. 

 
II.1.9. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 

- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben meghatározott 
a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben 
meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos 
feladatokat, 



 

22 
 

d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben és az ezen 
törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott a közérdekű 
munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.10. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 

a) II.1.10.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

b) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 

c) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 
megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

d) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 

e) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

f) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
II.1.10.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés megszüntetéséről a 
jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén beszerzi 
az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 

f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a gyermektartásdíj 

levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése iránt, továbbá a 
visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
II.1.10.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.10.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 
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a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.10.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.10.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.10.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
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h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 
lefolytatásáról. 

i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.10.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.10.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más osztályt 

is érint.  
 
II.1.10.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, megszüntető, 
szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy státuszában 
történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez jogosultságot, kereső 
tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre kerül.  

 
II.1.10.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy munkát 
(különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  

b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 

c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 
beszerzésére. 

d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 

e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 

f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  

g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 
 

 
III. FEJEZET 

 
A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 

 
 
III.1. Hivatalvezető 

a.) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b.) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 
c.) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket 

készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
d.) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatokat. 
e.) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat-és hatásköreit. 
f.) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 
g.) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
h.) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
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III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 

b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai segítség 
nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti egységei által 
előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 

d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
 
III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az 

ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik a 

hivatali fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által kiadmányozandó 

ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási hivatalvezető-

helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
 
III.4. Kormányablak és okmányirodai osztályvezető 
 
Feladata a Kormányablak és Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5. Kormányablak és Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

- kormányablak ügyintéző 

- okmányirodai ügyintéző 
 
A kormányablak ügyintéző feladatai: 
 

- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az 
eljárásokkal kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben 
intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  

- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a 
működéshez kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő 
továbbításáról. 

- Közreműködik a kormányablakhoz érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, 
panaszok átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, 
továbbításában. 

- Közreműködik a kormányablakhoz beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, 
iktatásában és továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, 
illetve szervezeti egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti 
az úti okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, 
törléssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító 
igazolvány eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító 
igazolvány iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán 
jogszabályban előírt adatkezelési és selejtezési feladatokat. 
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- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 

- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a 
jogszabály előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó 
iratokat, dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 
nyilvántartási feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 

- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 
jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 

- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos 
rögzítési, nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő 
tulajdonosi, üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a 
jármű adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, 
ellátja a rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, 
előkészíti a véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik 
az elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 

- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 

- Az okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 

- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő 
továbbításában. 

- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 
közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  

- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az 
egyéb, a szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 

- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, 
valamint azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a 
leadott okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, 
tárolásáról. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új 
adatok esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik 
azok pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra 
jogosult hatósághoz. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
feladatokat, tevékenységeket. 

- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
 
Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 
 

- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az 
eljárásokkal kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 

- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben 
intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  

- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a 
működéshez kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő 
továbbításáról. 

- Közreműködik az Okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, 
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panaszok átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, 
továbbításában. 

- Közreműködik az Okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, 
iktatásában és továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, 
illetve szervezeti egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti 
az úti okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, 
törléssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító 
igazolvány eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító 
igazolvány iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán 
jogszabályban előírt adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 

- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a 
jogszabály előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó 
iratokat, dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 
nyilvántartási feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 

- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 
jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 

- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos 
rögzítési, nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő 
tulajdonosi, üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a 
jármű adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, 
ellátja a rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, 
előkészíti a véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik 
az elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 

- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 

- Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 

- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő 
továbbításában. 

- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 
közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  

- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az 
egyéb, a szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 

- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, 
valamint azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a 
leadott okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, 
tárolásáról. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új 
adatok esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik 
azok pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra 
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jogosult hatósághoz. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
feladatokat, tevékenységeket. 

- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
 
III.6. Hatósági osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Hatósági Osztály munkakörei: 
 

- hatósági ügyintéző 

- szabálysértési ügyintéző 

- szociális ügyintéző 

- titkársági ügyintéző 

- ügykezelő 
 
A hatósági ügyintéző feladatai: 

 

- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési 
szolgáltatás engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok 
közgyűlésének összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi 
szervezettel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon 
(állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, 
valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, 
illetve megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, 
villamos energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a biztonságos 
szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos feladatokat.  

- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő 
szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó 
bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-
védelmi hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat. A járási hivatal 
nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá 
a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő 
fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal 
vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 

- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva 
lefolytatja a szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés 
jogszerűségéért. A járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben 
kiadmányozási jogot gyakorol. A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerben, mely során felelős az adatrögzítés pontosságáért.  

- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot 
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tart a végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket. 
Kiskorú veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével 
kezdeményezi a gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, 
óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség 
esetén adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről. A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával 
együttműködik az ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel. Felelős az iratkezelési szabályok 
betartásáért. 

- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági 
Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A szociális ügyintéző feladatai: 
 

- Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a 
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a 
döntést követően intézkedik azok végrehajtásáról.  

- Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi 
utalásának előkészítése. A támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal 
szociális ellátásokhoz kapcsolódó szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. Teljesíti a Jelent programmal a szociális ellátásokban részesülőkről az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését az egészségbiztosítási szerv felé.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása 
alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a 
járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
 
 
A titkársági ügyintéző feladatai: 
 

- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az 
iratok iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, 
irattárazásával (Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos 
teendőket és ezek ellenőrzését. 

- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 
visszavételéről. 

- Vezeti a bélyegző-nyilvántartást, ellátja a bélyegzők kiadásával, selejtezésével illetve 
biztonságos tárolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bélyegzők vezetői utasítás 
szerinti használatáról. 

- Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági feladatok ellátásában. 

- Részt vesz a beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítésében. 

- Részt vesz a járási hivatalvezetői értekezletek lebonyolításában. 

- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 

- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat.  

- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 

- Összeállítja és továbbítja az osztályvezető által meghatározottak szerint az irodaszer 
igényeket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, az igényelt tárgyi eszközöket átveszi és 
az elosztás megszervezésében közreműködik. 

- Összesíti  a heti gépjármű igényléseket, havonta megküldi a menetleveleket a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal részére. 

- Összesíti a szabadságigényeket, vezeti a szabadság nyilvántartást, ezzel 
összefüggésben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kapcsolatot tart. 

- Közreműködik a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 
továbbításában. 
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- Ellátja a rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült 
emlékeztető elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatokat, amelynek végrehajtása 
érdekében kapcsolattartó a járási hivatal szervezeti egységei és a kormányhivatal között. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás 
költségtérítéséhez kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Ellátja a postai számlák egyezőségével, a számlák teljesítés igazolásának 
előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

- Továbbítja a járási hivatalhoz érkező önéletrajzokat a kormányhivatal részére. 

- Ellátja a kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos 
ellenőrzési, előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Kezeli a járási hivatal jelenléti íveit, összesíti és továbbítja a kormányhivatal felé. 

- Részt vesz az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője 
igényének megfelelően, a járási hivatal vezetőjének döntése alapján a sorozóközpont vezetője 
által megjelölt helyen és időpontban. 

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 

- Átveszi a minősített küldeményt, iktatja és tárolja, a minősített adat szerven belüli 
átadását és visszavételét végzi, a minősített adat szerven kívüli továbbításának előkészítését 
végzi, a minősített adat kezeléséhez szükséges iratkezelési segédletek főnyilvántartó könyvben 
történő nyilvántartásba vételét végzi és a minősített adatot tartalmazó adathordozó 
megsemmisítésének előkészítésében és megsemmisítésében vesz részt. 

- Ellátja a leltározási feladatokat. 

- Közreműködik a helyi védelmi bizottság üléseinek előkészítésében, ülések 
lebonyolításában. TAKARNET programból tulajdoni lap lekérdezése. 

- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 
feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 

 
Az ügykezelő feladatai: 
 

- Feladata a járási hivatalhoz érkező ügyiratok iktatása. 

- Továbbítja, postázza a kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel 
összefüggő feladatokat. 

- Átveszi a postára érkező küldeményeket, illetve eljuttatja a kimenő leveleket 
postahivatalhoz.  

- Tárolja az irodaszereket, illetve eljuttatja a járási hivatal szervezeti egységeihez az 
ügyintézők részére. 

- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 

- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat  

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 

- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 
feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 

- Ellátja a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
 
III.8. Gyámügyi osztályvezető 
 
Feladata a Gyámügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
 
 
III.9. Gyámügyi Osztály munkakörei: 
 

-  gyámügyi ügyintéző 
-  ügykezelő 
 

A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 

- Dönt a gyermek védelembe vételéről, annak felülvizsgálatáról, a megelőző pártfogás 
elrendeléséről, a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, valamint a kirendelt 
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eseti gyám elszámolásának elfogadásáról.  

- Kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás felfüggesztését, a 
felfüggesztés megszüntetését. 

- Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal, annak felülvizsgálata során dönt az 
ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről, megváltoztatásáról vagy annak fenntartásáról 
és ezzel egyidejűleg perindításról.  

- Nevelésbe vételi eljárás során a gyermeket nevelésbe veszi, meghatározza a gondozási 
helyet, dönt a kapcsolattartásról, gyermekvédelmi gyámot rendel, dönt a szülők gondozási díj 
fizetési kötelezettségéről. 

- Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban. 

- Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, illetve a gyermektartásdíj 
megelőlegezéséről, ezzel összefüggésben minden hónap 10. napjáig a támogatási igényről, 
illetve minden hónap 23. napjáig az utalási állományról adatot szolgáltat a Támogatási és 
Bérgazdálkodási Osztály részére. 

- A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és 
utónevét, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, jóváhagyja az anyának kiskorú 
gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt. 

- A gyermeket örökbe fogadni szándékozók kérelemre elrendeli az örökbefogadásra 
alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, illetve felveszi a szülő azon nyilatkozatát, 
hogy hozzájárul a gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához. 

- Dönt a gyermek és kapcsolattartásra jogosult személyek közötti kapcsolattartásról, 
intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhatósági határozat végrehajtásáról, 
dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról,  

- Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell-, vagy hirdetési 
tevékenység keretében történő foglalkoztatását, jóváhagyja a szülők vagy a szülők által kijelölt 
más tartózkodási helynek az elhagyását, dönt a 16. életévét betöltött gyermek 
házasságkötésének az engedélyezéséről.  

- A gyermek részére gyámot, gyermekvédelmi gyámot, családba fogadó gyámot rendel, 
melynek tevékenységét felügyeli, szükség esetén a gyámot a gyámi tisztségéből elmozdítja, 
felmenti, továbbá dönt az eseti, éves számadás vagy végszámadás elfogadásáról.  

- A cselekvőképességet részlegesen/teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett 
személyek részére gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, felügyeli a tevékenységét, szükség 
esetén elmozdítja vagy felmenti a gondnoki tisztségből. A hivatásos gondnokok tevékenységével 
összefüggésben minden hónap 5. napjáig megküldi a teljesítményigazolást a Szociális és 
Gyámügyi Osztály részére. 

- Közreműködik a gyermek ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogaival 
kapcsolatos ügyekben, hagyatéki eljárásokban. 

- Pert indít a szülői felügyeleti jog megszüntetése vagy visszaállítása iránt, a gyermek 
harmadik személynél történő elhelyezése iránt, gondnokság alá helyezés vagy gondnokság alá 
helyezés felülvizsgálata iránt.  

- Feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése, tartási kötelezettség elmulasztása vagy a 
gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt.  

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra 
jogosult hatósághoz. 

- Feladata az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási 
hivatal vezetője, valamint a Gyámügyi Osztály vezetője esetenként megbízza. . 

- Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó elé 
terjeszti.  Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat 
szolgáltat. 

 
Az ügykezelő feladatai: 
 

- Feladata a járási hivatalhoz érkező ügyiratok iktatása. 

- Továbbítja, postázza a kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel 
összefüggő feladatokat. 

- Átveszi a postára érkező küldeményeket, illetve eljuttatja a kimenő leveleket 
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postahivatalhoz.  

- Tárolja az irodaszereket, illetve eljuttatja a járási hivatal szervezeti egységeihez az 
ügyintézők részére. 

- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 

- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat  

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 

- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 
feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 

- Ellátja a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
 
III.10. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály osztályvezető, járási főállatorvos 
 
Feladata az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.11. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkakörei: 
 

- hatósági állatorvos 
- élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő 
- titkársági ügyintéző 
- állategészségügyi szaksegéd 

 
 
A hatósági állatorvos feladatai: 
 

- Ellátja az állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor, észleléskor a járványügyi 
feladatokat, megteszi a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon 
intézkedéseket, amelyek hatáskörébe tartoznak. 

- Irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állategészségügyi feladatok (kötelező 
védőoltás, diagnosztikai vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.) végrehajtását. 

- Folyamatos kapcsolatot tart feladatainak ellátása során az illetékességi területén lévő 
társhatóságokkal. Együttműködik a közegészségügyi, a környezetvédelmi hatóságokkal, valamint 
a fogyasztóvédelmi szervekkel. 

- Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok 
egészségi állapotát, az előírt dokumentációt a külön jogszabályban meghatározottak szerint állat-
egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, a jogszabályban előírt állat-egészségügyi 
vizsgálatok, kezelések végrehajtását, az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának 
állat-egészségügyi körülményeit, az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való 
alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt 

- Ellenőrzi állategészségügyi, állatvédelmi 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. 

- Ellenőrzi az állategészségügyi szabályok megtartását az állattartó helyen, 
gyűjtőállomáson, kereskedői telepen, etető-itató állomáson, pihentető állomáson, állatvásáron, 
állatkiállításon, állatbemutatón, állatkertben, állatversenyen, állatpanzióban, állatmenhelyen, 
állatkereskedésben. 

- Ellenőrzi a külön jogszabályban foglaltak szerint az élő állat és állati eredetű termék 
belföldi szállítását és belső piaci kereskedelmét, melynek során, az állat szállításának 
megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a 
szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz 
szükséges okiratot, igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 

- Ellenőrzi az élő állat és állati eredetű termék kivitelét, kiállítja az áru nemzetközi 
kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 

- Ellenőrzi az állatok tartós egyedi megjelölésével és nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését. 

- Ellenőrzi a járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az élelmiszer 
előállítása, -tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása, -szállítása, -forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények jogszabályban előírt módon történő 
felhasználását. 
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- Ellenőrzi a takarmány-előállítóknál, -felhasználóknál, -forgalmazóknál a járványügyi és 
takarmány-higiéniai, biztonsági, minőségi, valamint a jelölési előírások megtartását, szükség 
szerint elvégzi a jogszabályban előírt mintavételt, valamint mindezekkel összefüggésben 
intézkedést foganatosíthat. 

- Ellenőrzi az állatok tenyésztésének, szaporításának körülményeit. 

- Ellenőrzi a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű 
melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét. 

- Ellenőrzést végez az élelmiszer-vállalkozásokkal kapcsolatos élelmiszerre vonatkozóan, 
mintát vesz, valamint mindezekkel összefüggésben intézkedést foganatosíthat 

- Végzi az OÁIR-al és a TRACES-el kapcsolatos járási feladatokat, a járványügyi 
alrendszer és más alrendszerek feltöltésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat. 

- Előkészíti ügyintézőként kiadmányozásra a járási hivatal nevében kiadásra kerülő 
ügyiratokat.  

- Elvégzi a járási hivatalhoz rendelt szakhatósági feladatokat, melyek alapján 
kiadmányozásra előkészíti az ügyiratokat. 

- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 

- Éves munkatervet készít.  

- Elkészíti és szolgálati úton határidőre felterjeszti tevékenységéről a rendszeres és eseti 
jellegű írásos jelentéseket. 

- Beszedi az igazgatási szolgáltatási díjat, jogszabályi felhatalmazás alapján bírságot 
szab ki. 

- Teljesíti határidőre a feladatköréhez kapcsolódó pénzügyi befizetéseket és 
elszámolásokat . 

- Elvégezheti a járás teljes területén az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási 
tevékenységet, valamint az ehhez kapcsolódó bizonylatolási feladatokat. 

- Bejelentést tesz bejelentendő állatbetegség gyanúja esetén a járási főállatorvosnak. 

- Korlátozhatja, illetve megtilthatja külön jogszabály szerint járványügyi és élelmiszer-
biztonsági szempontból az állati eredetű élelmiszer, nyersanyag, kész élelmiszer felhasználását, 
forgalomba hozatalát, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, és megteszi az egyéb 
szükséges intézkedéseket. 

- Dönt - szükség esetén - az idegen állományból vagy külföldről származó állatok 
fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén) alkalmasságáról, valamint az állatok elkülönítésének 
(karanténozásának) feltételeiről. 

- Kiállítja az áru kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt, egyéb 
okiratot. 

- Elvégzi az Unió-s valamint a nemzeti támogatásokhoz szükséges szakmához kötődő 
ellenőrzéseket, kiállítja az ezekhez kapcsolódó igazolásokat. Ellátja a tulajdonost a támogatások 
elnyeréséhez fontos információkkal. 

- Elvégzi piacokon az élő állatok és az állati eredetű termékek állategészségügyi és 
élelmiszer-higiéniai felügyeletét. 

- Ellenőrzi az élelmiszertároló és forgalmazó egységeket, ennek során 
élelmiszerellenőrzést, érzékszervi vizsgálatot végez, szemlét tart, vezeti és karbantartja a 
nyilvántartásokat, működteti az OÁIR rendszert.  

- Megtiltja - szükség esetén - a forgalmazást, az élelmiszer lefoglalással történő 
forgalomból történő kivonás, megsemmisítés elrendelésekor felügyeli ennek megtörténtét.  

- Részt vesz és koordinálja, szervezi a rendkívüli, illetve kampányellenőrzéseken való 
részvételt. Közreműködik szakterületén a média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 

- Végzi a munkájához kapcsolódó felvilágosító, megelőző tevékenységet. 

- Kiadja megkeresésre az élelmiszerbiztonsági szakvéleményt. 

- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 
folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 

- Ellenőrzi a járványügyi, a higiéniai, a biztonsági, a minőségi, valamint a jelölési 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 ellenőrzéseket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálja. 
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- Kiadja az állatorvosi igazoláshoz kötötten forgalmazható élelmiszerek, továbbá 
szállításhoz, forgalmazáshoz szükséges igazolásokat. 

- Ellátja - az élelmiszer-előállító üzem/vágóhíd felügyeletének keretében - a létesítmény 
élelmiszerbiztonsági felügyeletével összefüggő, rá háruló szervezési feladatokat, beleértve a 
hatósági kisegítő személyek helyettesítésével összefüggő szervezési feladatokat. 

- Elvégzi a vágóhídra érkező állatszállítmányokon a vágóállatok vizsgálatát, figyelemmel 
kíséri az állatok szállításának, rakodásának és pihentetésének körülményeit. 

- Ellenőrzi a közfogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat 

- Elvégzi a vágóállat vizsgálatot és a levágott (elejtett) állatok húsvizsgálatát, az állati 
eredetű élelmiszerek vizsgálatát. 

- Elvégzi vagy elvégezteti az utihullák, szálláshullák kórbonctani vizsgálatát; 

- Elvégezteti az érzékszervi és műszeres vizsgálatot, a mintavételt és kiegészítő 
vizsgálatot, illetve laboratóriumi vizsgálatot. 

- Elvégzi, illetve segíti a mintavételt a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokra és az 
élelmiszer biztonsági monitoring vizsgálatokra. Elkészíti a vizsgálati anyagok laboratóriumi kísérő 
iratait. 

- Elbírálja és igazolja az állati eredetű élelmiszerek fogyaszthatóságát. 

- Folyamatosan ellenőrzi az állatok, az állati eredetű élelmiszerek és -termékek 
forgalmazását. 

- Folyamatosan ellenőrzi járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az 
élelmiszer-előállítása, -tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása,-szállítása, -
forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az élelmiszer-előállító üzemre, a termelési technológiára és folyamatra, a 
tárolásra, a forgalmazásra, valamint az ezekben részt vevő személyek számára előírt élelm iszer-
higiéniai feltételek megtartását. 

- Ellenőrzi, felügyeli a hatósági kisegítő személyzet tevékenységét. 

- Ellenőrzi Járványügyi szempontból az állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz 
ártalmatlanná tételét. 

- Figyelemmel kíséri az üzem higiéniai önellenőrzési kötelezettségeinek teljesítését. 

- Kiállítja és aláírásra előkészíti az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges 
állategészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 

- Naprakészen vezeti az előírt nyilvántartásokat; 

- Felfüggeszti azonnali hatállyal a súlyos, a fogyasztó egészségét is veszélyeztető 
higiéniai állapot esetén az üzem működését. 

- Rögzíti a lényeges észrevételeket jegyzőkönyvben, az üzemeltetőt intézkedési terv 
benyújtására kötelezi, melyben foglaltak határidőre történő megvalósulását visszaellenőrzi és ezt 
a tényt jegyzőkönyvben rögzíti. 

- Megfelelő munkakapcsolatot tart az élelmiszer biztonságért tevékenykedő 
társhatóságokkal és környezetvédelmi szervekkel. 

 
Az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő feladatai:   
 

- Ellátja a felügyelete alá tartozó élelmiszerforgalmazó létesítmények hatósági 
felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a szakhatósági eljárással összefüggő feladatokat. 

- Vezeti az élelmiszervállalkozások naprakész nyilvántartását, végzi ezen egységek 
kockázatbecslés alapján megállapított gyakoriságú és mélységű ellenőrzését, nyilvántartja ezen 
egységek kockázati besorolását. 

- Ellenőrzéskor vizsgálja az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket, eljárásokat, 
technológiákat, felhasznált anyagokat, félkész és késztermékeket, mintavételt végez, zárol, 
tevékenységet felfüggeszt, korlátoz. Gondoskodik forgalomból történő kivonásról, 
ártalmatlanításra történő utalásról, ezek végrehajtásának ellenőrzéséről. 

- Szükség esetén forgalmazás megtiltása, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból 
történő kivonása, megsemmisítés elrendelése, ennek megtörténtének felügyelete. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel, az I. fokú döntést kiadmányozásra előkészíti, a határozatokat 
kiadmányozza. A benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult hatósághoz felterjeszti.  
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- Ellátja a nyilvántartások naprakész vezetését. 

- Mintavételi eljárást folytat le. 

- Ellátja az ügyeleti szolgálatot. 

- A leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

- Kivizsgálja és feltárja a bejelentett élelmiszer-fertőzési, mérgezési eseményeket, vagy 
azok gyanúját az élelmiszerek vonatkozásában a jogszabályban előírtak szerint. 

- A készenléti csomagot felhasználásra kész állapotában úgy tárolja, hogy az mind 
munkaidőben, mind munkaidőn kívül rendelkezésére és felhasználásra készen álljon. 

- A határidős eszközöket nyilvántartja, felhasználhatóságuk idejének lejártakor cseréjét 
kezdeményezi. 

- Ivóvíz mintákat vesz hatósági vizsgálatra. 

- Részt vesz az Európai Unió által meghatározott ellenőrzési és mintavételi program 
illetékességi területét érintő eljárásokban. 

- Részt vesz az akció- és célellenőrzésekben, jelentéseket készít. 

- Felügyeli a nagy tömegeket mozgató, kitelepüléssel járó rendezvényeket, ellenőrzi az 
élelmiszer-forgalmazással járó kitelepüléseket. 

- Együttműködik önkormányzatokkal, társhatóságokkal. 

- Szakterületén közreműködik média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 

- Munkája során felvilágosító, megelőző tevékenységet végez. 

- Megkeresésre élelmiszerbiztonsági szakvéleményt ad ki. 

- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 
folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 

- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 

- Éves munkatervet készít. 

- Figyeli az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket és trendeket, szükség esetén jelzi a 
vezetőnek. 

 
A titkársági ügyintéző feladata: 
 

- Ellátja a járási főállatorvos és helyettesének munkája során felmerülő valamennyi 
adminisztrációs tevékenységet, vezeti a szabadságokat, adatszolgáltatást végez, levelezéseket 
folytat. 

- Végzi a napi postabontással kapcsolatos teendőket, a be-és kimenő iratokat érkezteti, 
iktatja, irattárba helyezi, az ügyintézési határidőkről nyilvántartást vezet. 

- Elkészíti és továbbítja dekádonként a pénzügyi elszámolást.  

- Vezeti a járási főállatorvos irányításával a fertőző állatbetegségek nyilvántartását, gyűjti 
az ezzel kapcsolatos jelentéseket, havonként összesítést készít és azt az Igazgatóság felé 
továbbítja. 

- Elvégzi a szükséges adatrögzítéseket a számítógépes alrendszerekben. 

- Elkészíti és egyezteti a statisztikákat.  

- Fogadja az Osztály ügyfélfogadási idejében a járási főállatorvos távollétében az 
ügyfeleket. 

- Gondoskodik - szükség esetén - a vakcinák tárolásáról, valamint azok időbeni 
szétosztásáról.  

- Megszervezi időszakos szűrővizsgálatok esetén a kötelező vizsgálati anyagok 
határidőre történő beküldését. 

- Naprakészen vezeti az osztály összes nyilvántartását. 

- Átveszi a járási beérkező iratokat, melyeket az érintett, ill. valamennyi körzetbe tartozó 
állatorvos részére továbbít. 

- Megszervezi rendszeresen a járási állatorvosi értekezleteket. 

- Kapcsolatot tart a járásba tartozó állatorvosokkal. 

- Felel a leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért, melyekért teljes anyagi 
felelősséggel tartozik. 

 
Az állategészségügyi szaksegéd feladatai: 
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- Elvégzi és nyilvántartja a vágóállatok levágás előtti és levágást követő húsvizsgálatával 
kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatokat 

- Ellenőrzi, összegyűjti és megőrzi a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvos szakmai 
irányítása mellett 

- az élőállat szállítmányokat kísérő igazolásokat. 

- Elvégzi az élőállat vizsgálatot, megállapításairól nyilvántartást vezet. Gyanú esetén 
haladéktalanul értesíti a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvost. 

- Elvégzi a vágás utáni húsvizsgálatot, a vizsgálatok során tapasztalt eltérés esetén 
gondoskodik az állati test és a hozzá tartozó belszervek és bélgarnitúra elkülönítéséről a hatósági 
állatorvos felülvizsgálatáig. Haladéktalanul értesíti a hatósági állatorvost. 

- Részt vesz a húsvizsgálattal kapcsolatos adminisztráció vezetésében. 

- Részt vesz a levágott állatok fogyasztásra való alkalmasságának elbírálásában. 

- Részt vesz a hatósági mintavételekben. 

- Részt vesz a TSE vizsgálatra kötelezett vágott állatok agyvelő mintáinak levételében. 

- Elvégzi a levágott sertések trichinella vizsgálatát. 

- Részt vesz a termelőhelyeken a tisztítási-fertőtlenítési utasítás betartásának és a 
személyi higiénia szabályainak ellenőrzésében. 

- Részt vesz a technológiával kapcsolatos higiéniai követelmények betartásának 
ellenőrzésében. 

- Részt vesz a nem ehető melléktermékek és hulladékok gyűjtésének, tárolásának, 
elszállításának ellenőrzésében. 

- Haladéktalanul jelenti a vágócsarnokban, a húsvizsgálat során vagy ellenőrzései során 
észlelt hiányosságot, rendellenességet a hatósági állatorvosnak. 

- Nyilvántartást vezet a feladatkörében elvégzett vizsgálatok, ellenőrzések, mintavételek 
adatairól.  

- A trichinella vizsgálathoz szükséges vegyszerek mennyiségét naprakészen nyilvántartja. 
 
III.12. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.13. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

- szakügyintéző (szakmai koordinátor) 
- szakügyintéző I. 
- szakügyintéző II. 
- ügyintéző, szakmai koordinátor 
- ügyintéző 

 
 
 
 
A szakügyintéző (szakmai koordinátor) feladatai: 
 

- Koordinálja és ellenőrzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások 
megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus 
nyilvántartások vezetésével, keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a munkáltatói kapcsolattartással, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. 

- Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a kihelyezett ügyfélfogadással, 
az álláskeresők nyilvántartásba vételével és az álláskeresési ellátással kapcsolatos panaszok 
kezelésével, a postai küldemények szignálásával, az álláskeresők nyilvántartásba vételével és az 
álláskeresési ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzését, valamint a kiadmányozási szabályzat 
szerinti kiadmányozását. Tanácsadás nyújtása. A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre 
előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója által történő döntéshozatal céljából. Ellátja a 
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közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) 
meghatározott 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 munkaerő-piaci támogatást 
nyújthat.  

- Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában, 

- munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból, 

- Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 

- információt nyújt, tanácsadást 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, 

- 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. 

 
A szakügyintéző I. feladatai: 
 

- Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a kihelyezett ügyfélfogadással, 
az álláskeresők nyilvántartásba vételével és az álláskeresési ellátással kapcsolatos panaszok 
kezelésével, a postai küldemények szignálásával, az álláskeresési nyilvántartásba vételével  és 
az álláskeresési ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzését, valamint a kiadmányozási 
szabályzat szerinti kiadmányozását.  

- Feladata az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, költségtérítés megállapításával, ezen, 
valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és 
szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével 
kapcsolatos feladatokat elvégzi. 

- Tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos döntések 
előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a 
munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a 
csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, 
a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése. Ellátja a különböző célú igazolások, kiadását. Belföldi jogsegély 
keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. 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 az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat. Ellátja a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) 
meghatározott feladatokat. Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket. 
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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 – a 
kirendeltség illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók 
részére. 

- Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 
tanácsadási feladatokat. 

- Ellátja az EU-s és EGT - s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 
munkavállalók 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. 

- Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 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 munkaerő-piaci támogatást 
nyújthat.  

- kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít 
(negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít. 

- Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában, 

- munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból. 

- Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket. 

- Információt nyújt, tanácsadást 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. 

- 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. 
 
A szakügyintéző II. feladatai: 
 

- Feladata az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, költségtérítés megállapításával ezen, 
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valamint korábban megállapított álláskeresési támogatások és ellátások szünetelésével és 
megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, szolgáltatást 
kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése 
tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, az 
analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a munkaerőigények rögzítése, a 
munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése. 

- Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. Belföldi jogsegély 
keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre 
előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója által történő döntéshozatal céljából. 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 az álláskeresők 
együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat. Ellátja a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott 
feladatokat. Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket. 

- 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 – a 
kirendeltség illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók 
részére. 

- Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 
tanácsadási feladatokat, 

- Ellátja az EU-s és EGT - s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 
ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 
munkavállalók 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. 

- Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 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 
munkaerőpiaci szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely 
felajánlásáról, illetve a programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére 
munkaerőpiaci támogatást nyújthat.  

- Kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít 
(negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít. 

- Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában, munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból. 

- Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, információt 
nyújt, tanácsadást végez. 

- Ellátja a nem hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos 
tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. 



 

40 
 

- Kapcsolatot tart a megye a járás területén található közfoglalkoztatókkal, a helyi 
önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel. 

- A járási hivatal 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. 
 
Az ügyintéző feladatai: 
 

- Feladata az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, költségtérítés megállapításával, ezen, 
valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és 
szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

- Ellátja a szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 
feladatokat.  

- Tanácsadás nyújt, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése.  

- Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. Belföldi jogsegély 
keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. 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 az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat. 

 
A (szak)ügyintéző részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
 
 
 

IV. FEJEZET 
 

MŰKÖDÉSI REND 
 
 

A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és az 
egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
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A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat elvégezni. 
Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, 
felvilágosítást adni. 
 

V. FEJEZET 
 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 

V.1.  Általános munkarend  
   hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  
              pénteken:        8.00 órától 14.00 óráig tart.  
 
A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő távollét 
időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának 
tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
 
V.2.  Általánostól eltérő munkarend 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az általánostól 
eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
Általánostól eltérő munkarend:  
    

Kormányablak  Okmányiroda 
hétfő:   6:30 – 17:30   8.00 – 16.00 
kedd:    7:30-17:30    8.00 – 18.00 
szerda:  7:30-17:30    8.00 – 16.00 
csütörtök: 7:30-18:30    8.00 – 16.00 
péntek:  7:30-16:30    8.00 – 14.00 

Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók egy havi munkaidőkeretben dolgoznak. 
 
V.3.  Ügyfélfogadás rendje 
V.3.1.  A Kormányablak és Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4130 Derecske, Köztársaság u. 126. 

Kormányablak 
hétfő:   7.00 – 17.00 
kedd:    8.00 – 17.00 
szerda:  8.00 – 17.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 16.00 
 

b) 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. 
   Okmányiroda 

hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:    8.00 – 18.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 

 
c) 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

szerda:  8.00 – 16.00 
 

d) 4125 Pocsaj, Petőfi u. 75. 
szerda:  8.00 – 16.00 
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e) 4124 Esztár, Árpád u. 1. 

csütörtök: 8.00 – 11.30 
 

f) 4284 Kokad, Kossuth u. 55. 
kedd:  8.00 – 12.00 
 

g) 4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zs. u. 1. 
hétfő:   8.00 – 12.00 

 
h) 4271 Mikepércs, Kossuth u. 1. 

hétfő:  8.00 – 14.00 
 

i) 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. 
kedd:  8.00 – 11.30 
 

j) 4126 Kismarja, Bocskai u. 20. 
csütörtök: 12.00 – 15.00 

k) 4133 Konyár, Rákóczi u. 24. 
péntek:  8.00 – 12.00 
 

l) 4272 Sáránd, Nagy u. 44. 
hétfő:  12.30 – 16.00 
 

m) 4132 Tépe, Rákóczi u. 1. 
péntek:  8.00 – 11.00 

 
 
V.3.2.  A Hatósági Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4130 Derecske, Köztársaság u. 126. 

hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 13.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

b) 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  8.00 – 16.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

 
 
 
V.3.3.  A Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4130 Derecske, Köztársaság u. 126. 

hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 13.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00 
péntek:  ügyelet 
 

b) 4281 Létavértes, Kossuth u. 4. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:  8.00 – 16.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  ügyelet 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
I.1. Az ügyrend hatálya 
Az ügyrend hatálya kiterjed a Hajdúböszörményi Járási Hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) 
valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, munkavállalójára. 
 
I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala 
b./ Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 

Kirendeltség: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 
Települési ügysegédi  
helyszínek: - 

c./ Postafiók címe: 4220 Hajdúböszörmény, Pf.: 90. 
 Telefonszám: +36/52 550-389 
 E-mail cím: hajduboszormeny.jh@hbmkh.gov.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar  
 

I.3. Illetékesség 
A járási hivatal illetékessége Hajdúböszörmény, Hajdúdorog településekre terjed ki a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. melléklet 8. pontjának 8.5. alpontja alapján. 
. 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok 
tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől 
eltérően is megállapíthatja. 
 
A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – 
az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt 
feladatokat. Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási 
hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) van. Hivatalból indult eljárásra Hajdúböszörmény esetében a Hajdúböszörményben 
működő kormányablak, Hajdúdorog esetében a Hajdúdorogon működő okmányiroda az illetékes.  
 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatal illetékessége az építésügyi és 
az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az 1. melléklet I. rész 8. pontjának 8.2. alpontja szerint a 
Hajdúböszörményi, a Balmazújvárosi és a Hajdúnánási járás illetékességi területére terjed ki. 
 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal illetékessége a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 3.§-a és 2. melléklet 8. pontjának 8.4. alpontja szerint a Hajdúböszörményi és a 
Balmazújvárosi járás illetékességi területére terjed ki.  
 
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.5.2. alpontja szerint a 
Hajdúböszörményi járás illetékességi területén látja el.  
 
A járási hivatal földhivatali feladatait a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól 
szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és 1. melléklet 9. pontjának 
9.3. alpontja szerint a Hajdúböszörményi és a Hajdúnánási járás illetékességi területén látja el. 
 
A járási hivatal népegészségügyi feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, 
a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és 

mailto:hajduboszormeny.jh@hbmkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
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a 3. melléklet 1. pontjának 181-182. alpontja szerint a Hajdúböszörményi és a Hajdúnánási járás 
illetékességi területén látja el.  
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11/A. §-a alapján a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 
törvény 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel 
jár el. 
 
I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  

a) Kormányablak és Okmányirodai Osztály 
b) Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály 
c) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
d) Foglalkoztatási Osztály 
e) Földhivatali Osztály 
f) Népegészségügyi Osztály 

 
 

II. FEJEZET  
 

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 
 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető 
utasításai határozzák meg. 
A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki.  
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
 
II. 1. 1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja 

a) a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
rendelet) meghatározott; 

b) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 
CXV. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott; 

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a 
közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi 
CXIX. törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvényben, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

d) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és 
a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. 
törvényben, a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő 
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary 
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. 
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törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti 
közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a közlekedési igazgatási feladatokról, a 
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) 
Korm. rendeletben meghatározott; 

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 
Korm. rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

f) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
g) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben, és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
h) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 
i) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  

j) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 
szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

k) a jogszabály vagy egyéb megállapodás által a járási hivatal szervezeti egységeként 
működő kormányablakhoz és okmányirodához telepített  

feladatokat, továbbá 
l) a kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
m) közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 
II.1.2. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1.  A kormányablakban azonnal intézhető ügyek intézése a rendelet 1. mellékletében 

foglaltak szerint. 
 
II.1.2.2.  A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek ellátása a rendelet 2. mellékletében 

foglaltak alapján. 
 
II.1.2.3.  A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok továbbítása a 

rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint. 
 
II.1.2.4.  A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt a rendelet 4. mellékletében foglalt 

esetekben. 
 
II.1.2.5.  A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások végzése a rendelet 5. 

mellékletében foglaltak szerint. 
 
II.1.2.6.  A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek ellátása a rendelet 6. mellékletében 

foglaltak alapján. 
 
II.1.2.7. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést 
folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói 
tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját 
követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói 
tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó 
főtevékenységét, illetve a tevékenységi körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
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II.1.2.8.Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 
igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 
területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek 
keretében különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről 
szóló hatósági igazolvány kiadását, a lakcímbejelentés fogadását, valamint költözéssel 
nem járó lakcímváltozás esetén új igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról 
szóló nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím 
ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló 
kérelmét, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza 
a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a 
kiállítás időpontja szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait 

tartalmazó nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot 

lát el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, 

amennyiben a magánszemély által igazolt, és az állami adóhatóság nyilvántartásában 
javított adatok nem egyeznek a személyi adat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, 
elvesztésével, megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti 
kérelmeket. 

m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 
valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az 
okmányok kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

o) Ellátja a magyar igazolvány kérelmek-, valamint a magyar hozzátartozói igazolvány 
kérelmek továbbításával összefüggő feladatokat. 

 
II.1.2.9. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második 
magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, 
és az úti okmány-nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő 
feladatokat. 

c) Végzi a soron kívüli, valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 
nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 

d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról 
a központi adatkezelő szervet. 

 
II.1.2.10. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, 
cseréli a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői 
engedély kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély 
cseréje iránti kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása 
iránti kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére 
történő kiadásáról. 
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c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére 
vonatkozó adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása 
végett kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével-, a használt járművek forgalomba 
helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv-, forgalmi engedély, rendszámtábla eltulajdonításával, elvesztésével, 
azok pótlásával, valamint a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra 
vonatkozó kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos 
ellátásának engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel 
összefüggő kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó 

kérelmekkel, az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla 
kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő 
feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő egyes feladatokat. 
 
II.1.2.11. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így 
különösen a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, 
visszavonása, valamint a parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény 
elkészítését segítő – szakértői bizottsághoz címzett, de a Kormányablak és Okmányirodai 
Osztályhoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatos – feladatok ellátása. 

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.2.12. Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás 
felvételezésével kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

c) Kezeli a Kormányablak és Okmányirodai Osztályhoz érkezett postai úton át nem vett, 
illetve a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 
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II.1.2.13. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 
a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal 

összefüggő feladatok ellátása. 
b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők 

ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.2.14. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági 

intézkedések megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
 
II.1.2.15. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is.  
 
II.1.2.16. A bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. 
§-a alapján a kormányablak és okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, 
csekken történő befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.3. A Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális 
ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a 
szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) 
Korm. rendeletben, valamint a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 
169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a 
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal 
kapcsolatos ügyeket; 

b) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai 
szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről 
szóló 2009. évi CLV. törvényben, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint 
a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az 
érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt oktatási ügyeket. 

c) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
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- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) 
Korm. rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint 

fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,  

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet,  
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 

szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  
- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) 

Korm. rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 

esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. 
rendelet,  

- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének 
feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM 
rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 
120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet,  

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. 
rendelet. 

d) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,  
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- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített 
adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra 
tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. 
(IV.13.) BM rendelet,  

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, 
valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM 
rendelet,  

- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes 
letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási 
intézetek kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen 
fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes 
szabályairól szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni 
támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti 
joggal, a gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott 
döntéshozatallal és a vagyonkezeléssel kapcsolatban, 

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

h) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

i) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) 
bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

j) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 
törvény szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz 
telepített további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat, 

l) építésügyi feladatok vonatkozásában ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az annak felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, és a az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatokat, 

m) az ügyiratkezeléssel kapcsolatban ellátja: 
- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, az elektronikus 
ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. 
(III. 31.) MvM utasításban meghatározott; 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott; 

n) a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 
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- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 

- a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben 
meghatározott; 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvényben meghatározott feladatokat. 
 

II.1.4. A Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Szociális igazgatás: 

a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak 
szerinti felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának 
előkészítéséről. Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a 
foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, 
kiemelt ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak 
szerinti felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának 
előkészítéséről. Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a 
pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban 
részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus 
úton teljesíti a „Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a 
támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, 
valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A 
megállapított jogosultságról hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz 
kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások 
országos nyilvántartási rendszerét. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv 
felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.4.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 

b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 

c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon 
való megjelenést. 
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d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-
oktatási intézmény körzetében van. 

f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem 
vett részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-
oktatásban történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 

h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, 

vagy ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 
j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői 
véleményben foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi 
az Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat. 

 
II.1.4.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.4.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, 
az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak 

végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 

g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 

h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény 
hatálya alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat 
tartásának korlátozását, illetve megtiltását, 

i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem 

megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria 
úti naplót, melyet a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  

 
II.1.4.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-
járadékot, ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag 
járadékát, temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a 
támogatás folyósítása végett. 
 
II.1.4.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan 
víziközmű-rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított 
egy éven belül nem teljesíti, 
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b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, 
vagy lényegesen nem akadályozza. 

 
II.1.4.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, 
fennmaradásának, megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú 
igénybevételével kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút 
építésével összefüggő járdaépítést). 
 
II.1.4.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és 
együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.4.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel 
és a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással 
kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt 
kibocsátó tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) 
mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és 
az ahhoz használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági 
ügyben. 

 
II.1.4.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását 
követően, kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi 
hatóság lakáscélú támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási 
hivatal javaslatot tesz, mely alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
 
II.1.4.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély 

visszavonása. 
 
II.1.4.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
 
II.1.4.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 



13 
 

 
 
 
II.1.4.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, 
elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba 
keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.4.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.4.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 

a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés 

meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 

bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.4.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés 

végrehajtási intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet 
egyidejű értesítése mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az 
illetékes járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján 
a szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés 
végrehajtási intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet 
egyidejű értesítése mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az 
illetékes járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 
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f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján 
a szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés 
végrehajtási intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet 
egyidejű értesítése mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az 
illetékes járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján 
a szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.5. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
h) 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, 

i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási 
támogatás folyósításának szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 
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II.1.4.6. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.4.7. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
 

II.1.4.8. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 
II.1.4.9. Az örökbefogadással kapcsolatban: 
 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen 
személy általi örökbefogadásához. 
 

II.1.4.10. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
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g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 
tartózkodási helynek az elhagyását, 

h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem 
ügyében. 

 
II.1.4.11. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli 
tevékenységüket, 

c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 
tevékenységét, 

d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik 
annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak 
történő megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
 

II.1.4.12. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt 
alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.4.13. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő 
elhelyezése, a gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
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d) 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,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
II.1.4.14. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más 

bűncselekmény miatt. 
 
II.1.4.15. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
 
II.1.4.16. 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 a gyámhatóság 
hatáskörébe tartozik. 
 
II.1.4.17. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében 
foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört a gyámhivatal gyakorolja.  
 
II.1.4.18. A gyámhivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 
szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként.  
 
II.1.4.19. A gyámhivatal gyakorolja a Start számlával, kincstári letéti a Start számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 
II.1.4.20. Építésügyi feladatok: 
II.1.4.20.1. Építésfelügyelet: 

a) Kérelemre hatósági eljárást folytat le a bontási tevékenység megkezdésének 
tudomásulvételére. A bontási munkák befejezése után, a hatályos ingatlanügyi hatósági 
záradékkal ellátott változási vázrajznak az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) 
történt feltöltését követően, e tényről és a bontási tevékenység elvégzéséről végzéssel, és 
annak papír alapon történő megküldésével hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése 
szerint illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése iránt. 

b) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit – az építésügyi hatóság, az illetékes területi 
építész-, illetve mérnöki kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá 
az építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve – az ellenőrzési utasítás 
figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig elkészített éves 
munkaterv szerint végzi. Az előző évi építésfelügyeleti ellenőrzések megállapításairól 
készült összefoglaló jelentést az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzési időszakot követő 
30. napig megküldi az építésügyért felelős miniszternek. 

c) Hatósági ellenőrzést tart, amely során ellenőrzi vagy ellenőrizheti: 
- a bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti 

hatóság tiltása ellenére végzett építési tevékenységet, 
- az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
- azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének 

megfelelő jogosultsággal, 
- az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
- az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
- az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 
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d) Az ellenőrzések alapján feltárt szabálytalanságok vonatkozásában intézkedést tesz, 
szankciót állapít meg, ennek keretében: 

- jogszabályban meghatározott esetekben az építőipari kivitelezési tevékenység 
folytatását megtiltja, megtilthatja, 

- a szabálytalanság megszüntetése érdekében kötelezési eljárást folytat le, 
- építésfelügyeleti bírságot szab ki, 
- a hatáskörébe nem tartózó szabálytalanság tekintetében megkeresi az intézkedésre 

hatáskörrel rendelkező hatóságot. 
e) Ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jó karbantartási 

kötelezettség teljesítését, valamint azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem 
veszélyezteti-e a műemléki értékeket, szükség esetén e körben kötelezési eljárást folytat 
le. Továbbá ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet 34. § (5) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését, tömegtartózkodásra 
szolgáló építmény, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a 
honvédelmi és katonai célú építmény esetén szervizkönyv meglétét, a 20 évenkénti 
felülvizsgálatának teljesítését, a megállapítások szerinti munkálatok elvégzését és a 
szervizkönyvben való dokumentálását. 

f) Felkutatja: 
- a szabálytalan építési tevékenységeket, 
- az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett 

építési tevékenységeket, az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység 
esetén a településrendezési tervek, valamint a helyi építési szabályzat és az 
országos építési követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket, 

g) A szabálytalan állapot megszüntetése érdekében építésrendészeti eljárást folytat le, 
eljárást kezdeményez a névjegyzéket vezető szervnél, ha az építészeti-műszaki tervező 
által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan, továbbá, ha 
építési-műszaki ellenőrre vagy felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenséget 
észlel. 

h) Az ellenőrzéshez, a tényállás tisztázásához az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) 
alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat 
vizsgálhat. 

i) Kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból 
folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni 
szemle alapján a telken építmény meglétére vagy hiányára vonatkozó adat, tény igazolása 
céljából az Étv. 34. § (5) bekezdése alapján hatósági bizonyítványt állít ki. 

j) A KSH részére statisztikai adatszolgáltatást nyújt a megszűnő lakások számára 
vonatkozóan. 

k) Az OÉNY alkalmazásainak használatával adatokat szolgáltat. 
 

II.1.4.20.2. Kiemelt I. fokú építésügyi hatóság 
a) A Kormány rendeletében kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű 

ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben,  
b) az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben, 
c) ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön 

jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok tekintetében, 
d) a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele 

és a kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával 
összefüggő építésügyi hatósági ügyben, 

e) az Étv. 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben, 
f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 42. § (5) bekezdése szerinti, az első fokú építésügyi hatóságot érintő 
kizárási ügyben – a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével – 
az építmények, építési tevékenységek tekintetében a szervezeti egység I. fokú 
építésügyi hatóságként eljárva: 
- építési engedélyezési, 
- összevont engedélyezési, 
- fennmaradási engedélyezési, 
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- használatbavételi engedélyezési, 
- bontási engedélyezési, 
- engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 
- jogutódlás tudomásulvételi, 
- használatbavétel tudomásulvételi, 
- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 
- hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 
- kötelezési, 
- végrehajtási, 
- szakhatósági, valamint 
- veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi 

eljárásokat folytat, továbbá 
- jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást 

nyújt, 
- az OÉNY alkalmazásainak használatával adatokat szolgáltat, 
- a KSH részére adatokat statisztikai adatokat szolgáltat. 

 
II.1.4.21. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, 

kapcsolattartással, titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 
e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói 

feladatok ellátása. 
h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése 
tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel 

összefüggésben kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában. 
t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 

kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 
v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 

igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
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x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, 
előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 

y) A TAKARNET programból történő tulajdoni lap lekérdezés. 
z) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
aa) A minősített küldemény, a minősített adat kezelése. 
bb) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
cc) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő 

feladatok ellátása. 
dd) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 

eljuttatása. 
ee) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
II.1.5. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai körében ellátja  
 

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben rögzített 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról kiadott 68/2015. (III. 30.) 
Korm. rendeletben, valamint az Európai Unió különböző szintű, vonatkozó jogforrásaiban 
meghatározott 

- állategészségügyi, járványvédelmi, 
- állatvédelmi, 
- takarmányellenőrzési, 
- gyógyszerellenőrzési, 
- állati eredetű melléktermékek ellenőrzésével kapcsolatos állattenyésztési, valamint  
- élelmiszerbiztonsági 

feladatokat, 
b) állategészségügy és járványvédelem vonatkozásában a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel 

kiadott Állategészségügyi Szabályzat és a különböző fertőző betegségek megelőzése és 
leküzdése tárgyában kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 

c) állatvédelem vonatkozásában az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvényben rögzített, az állatvédelmi hatóság kijelöléséről kiadott 334/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat, 

d) a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól kiadott 32/1999. (III. 
31.) FVM rendeletben, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról kiadott 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben és további végrehajtási rendeletekben meghatározott 
feladatokat, 

e) takarmányellenőrzéssel kapcsolatban a takarmányok előállításának, forgalomba 
hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól kiadott 65/2012. (VII. 4.) VM 
rendeletben, a Magyar Takarmánykódex előírásairól kiadott 44/2003. (IV. 26.) FVM 
rendeletben meghatározott feladatokat, 

f) gyógyszerellenőrzéssel kapcsolatban az állatgyógyászati termékekről kiadott 128/2009. (X. 
6.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

g) állati eredetű melléktermékek vonatkozásában a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról kiadott 
45/2012. (V. 8.) VM rendeletben meghatározott feladatokat, 

h) állattenyésztéssel kapcsolatban a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 99/2002. (XI. 5.) FVM 
rendeletben, a lófélék egyedeinek azonosításáról kiadott 110/2013. (IV. 9.) Korm. 
rendeletben, a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről kiadott 116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben, a juh- és kecskefélék 
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 182/2009. (XII. 
30.) FVM rendeletben, valamint a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és 
működtetésének rendjéről kiadott 120/2007. (XI.18.) FVM rendeletben meghatározott 
feladatokat; 

i) Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatban: 
- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 



21 
 

- az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén 
történő élelmiszer-előállításnak élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló, 64/2007. (VII. 
23.) FVM-EüM együttes rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 
52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

- az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról 
szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről 
és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-
SZMM rendeletben meghatározott feladatokat,  

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről kiadott 201/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről kiadott 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben 
meghatározott feladatokat. 

 
II.1.6. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részletes feladatai 
 
II.1.6.1. Járványvédelem: 

a) A járványügyi előírások betartását rendszeres jelleggel ellenőrzi. 
b) Járványügyi intézkedésként elrendelhet: elkülönítést, megfigyelési zárlatot (hatósági 

megfigyelés), forgalmi korlátozást, helyi zárlatot, települési zárlatot (védőzóna), védőkörzet 
(megfigyelési zóna) létesítését, marhalevél kezelésének tilalmát, termékenyítési tilalmat, 
diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést, védőoltást, gyógykezelést, 
elkülönített vagy zárt vágást, állatleölést (leöletés), fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, 
élelmiszer, takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná 
tételét, fertőtlenítést, földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag 
igénybevételét, használatát, a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása 
érdekében gazdálkodó szervezet - így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék 
kezelését végző üzem - aktív közreműködésre kötelezését, az állattartó, az élelmiszer- 
vagy takarmányvállalkozó tevékenységének korlátozását, felfüggesztését. 

c) A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az 
annak megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket. 

d) Elrendeli az állategészségügyi programok végrehajtását. 
e) Igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 
f) Exportszállítás esetén megvizsgálja az állat szállításának megkezdése előtt a származási 

hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-
egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. 

g) Kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt. 
 
II.1.6.2. Állatvédelem: 

a) Kiadja az állatkereskedés tevékenységi engedélyét. 
b) Jogkövetkezményeket alkalmaz az eb által okozott sérülés esetén. 
c) Ebet veszélyesnek nyilváníthat, előírja tartási feltételeit és engedélyezi a tartását.  
d) Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 

állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, az 
állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit. 

e) Ellenőrzi az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő 
dokumentációt és a szállítóeszközt. 

 
II.1.6.3. Takarmány-ellenőrzés: 

a) Ellenőrzi 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, 

b) a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a 
szállítóknál a járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok 
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biztonságosságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott 
anyagoktól való mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának 
megfelelőségét, a takarmányjelölési előírások betartását,  

c) a takarmányok felhasználását és szállítását, a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, 
dokumentációkat és a nyomon követhetőséget, 

d) a takarmányok exportját, tranzitját és importját, 
e) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket, 
f) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak 

betartását. 
 

II.1.6.4. Gyógyszerforgalmazás ellenőrzése: 
a) Ellenőrzi az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának 

körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását. 
b) Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak 

vizsgálati jegyzőkönyvét. 
c) Ellenőrzi a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását. 
d) Ellenőrzi a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését. 

 
II.1.6.5. Állati eredetű melléktermékek ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb 
eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét.  

b) Elrendeli 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. 

c) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint 
az ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat. 
  

II.1.6.6. Állattenyésztés: 
Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és 
működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos 
ellenőrzési feladatokat 
 
II.1.6.7. Élelmiszerlánc-biztonság, előállítás, forgalmazás, vendéglátás: 

a) Az élelmiszer-vállalkozások tevékenységével összefüggésben 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 adalék- és csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
felületek, továbbá tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások 
megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is, 

- a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, 
berendezések általános higiéniai alkalmasságát, 

- az ivóvíz minőségű víz biztosítását az általa felügyelt élelmiszeripari-
vállalkozásoknál, 

- az élelmiszeripari vállalkozások saját kutas vízellátó rendszereit, illetve az 
önellenőrző vízvizsgálati program teljesítését. 

- Próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végez. 
b) Nyilvántartásba veszi:  

- az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokat, 
- az élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalomba hozókat, 
- az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat, 
- az élelmiszerek vonatkozásában bejelentett, kivizsgált és felderített élelmiszer-

mérgezéseket és -fertőzéseket, valamint azok okait. 
c) A kistermelő tevékenységét nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el. 
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d) Egyéb intézkedéseket foganatosít a következők szerint: 
- tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, 

korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, 
- vállalkozás, létesítmény működési engedélyének feltételhez kötését, módosítását, 

felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, 
- vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre 

vagy véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti a 
nyilvántartásából, 

- az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve 
vizsgázáshoz kötheti, 

- termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, 
behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, 
korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, 

- elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, 
ártalmatlanítását, 

- elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát 
megtilthatja vagy feltételhez kötheti, 

- élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök 
használatát megtilthatja, 

- szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja, 
- élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítheti, 
- engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat, 

visszavonhat, 
- elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet 

visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és 
ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem 
kerül, 

- amennyiben az adott élelmiszer, takarmány a vonatkozó előírásoknak való 
megfelelésének biztosítása szempontjából az élelmiszer-, takarmányvállalkozás 
eljárását nem kielégítőnek ítéli meg, az élelmiszer-, takarmányvállalkozás költségére 
haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, 

- megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az 
ország területén történő átszállítását, 

- az élelmiszer-vállalkozásoknál végzi és felügyeli a termékek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, 
ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését, továbbá feltárja 
a kórokoknak az élelmiszerbe jutását, életben maradását, szaporodását elősegítő 
higiénés, technológiai szabálytalanságokat, elősegíti az ártalmak leküzdését, és 
laboratóriumi vizsgálatokat végeztet, 

- felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer 
adatainak rendelkezésre bocsátására, 

- felhívhatja szükség esetén azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik 
tagállamból szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse 
be a más tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre 
történő beszállítás megtörténtét, 

- figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt, 

- kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, a 
takarmány-ellenőrzési bírságot, a géntechnológiai bírságot, a helyszíni bírságot, az 
eljárási bírságot, 

a) Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból 
levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 

b) Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát. 

c) Meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 
döntést. 

d) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik feladatai ellátása során a települési 
önkormányzatokkal, egészségügyi államigazgatási szervvel, a társhatóságokkal, valamint 
a civil szervezetekkel. 
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e) Élelmiszer-fertőzés és mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 
együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 

f) Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 
g) Az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi 

jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, 
illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból 
kockázatot jelenthet. Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes 
népegészségügyi szervet azokról a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek 
egészségügyi kockázattal vannak összefüggésben. 

 
II.1.7. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 
- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben 
meghatározott a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, 

d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben 
és az ezen törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. 

 
II.1.8. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 
II.1.8.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
b) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 

megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

c) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 
d) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

e) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
II.1.8.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés 
megszüntetéséről a jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén 
beszerzi az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 

f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
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g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a 
gyermektartásdíj levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése 
iránt, továbbá a visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
II.1.8.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos 

eljárás lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos 

eljárás lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos 

eljárás lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 
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b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos 

eljárás lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos 

eljárás lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.8.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló 

döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más 

osztályt is érint.  
 
II.1.8.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, 
megszüntető, szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy 
státuszában történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez 
jogosultságot, kereső tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre 
kerül.  

 
II.1.8.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy 
munkát (különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  

b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 
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c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 
beszerzésére. 

d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 
e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 
f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  
g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 

 
II.1.9. A Földhivatali Osztály ellátja 

a) a földmérési, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat a 2012. évi 
XLVI. törvény, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes 
rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, 2004. évi 
CXL. törvény, 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet, 2007. évi CXXIII. törvény, DAT szabályzat, 
15/2013. (III. 11.) VM rendelet, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 176/2009. (XII. 28.) FVM 
rendelet, A 5 szabályzat, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 19/2013. (III. 21.) VM rendelet, 
1993. évi II. törvény, 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, 

b) a telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 166/2009. (XII. 
9.) FVM rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 
alapján, 

c) a földvédelemmel kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 2007. évi CXXIX. 
törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 1997. évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) 
FVM rendelet, 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet alapján,  

d) földhasználati eljárással kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 356/2007. (XII. 23.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény, 373/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet alapján,  

e) földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény alapján, 

f) földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az 
adatszolgáltatási feladatokat a 2013. évi CCXII. törvény, 2013. CXXII. törvény, 38/2014. (II. 
24.) Korm. rendelet, 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, 2004. évi CXL. törvény alapján. 

g) az ingatlan-nyilvántartási, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat 
az 1997. évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 2013. évi CXXII. törvény, 
2004. évi CXL. törvény, 1996. évi LXXXV. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet, 47/2014 (II. 26.) Korm. rendelet alapján. 

 
II.1.10. A Földhivatali Osztály részletes feladatai 
II.1.10.1. Földmérési, telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatok: 

a) első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban, 
b) elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását, 
c) végrehajtja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat, valamint elvégzi a HBMKH 
Földhivatali Főosztálya felé történő adatszolgáltatásokat, 

d) közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét 
biztosító rendszer kiépítésében és működtetésében, 

e) ellátja az új felméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat, 

f) ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére 
tételével kapcsolatos feladatokat, 

g) az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 
térképtárat működtet, 

h) folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére 
adatot szolgáltat, 

i) a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként 
helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást 
kezdeményez, 



28 
 

j) amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása 
terhére díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki 
szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez, 

k) a földmérési törvényben meghatározottak szerint a földmérési vállalkozók munkáinak 
ellenőrzése, és az esetlegesen feltárt hibák után a szükséges intézkedések megtétele,  

l) a digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép adatbázisából az arra jogosultaknak kérelemre 
állami alapadatot szolgáltat, 

m) az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat, 
n) végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat. 

 
II.1.10.2. Földvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

a) gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 
területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági hatásköröket, 

b) a HBMKH Földhivatali Főosztálya részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, 
eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi 
járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási 
kötelezettségének végrehajtásában, 

c) végrehajtja a parlagfű elleni, közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási földhivatali 
feladatokat, 

d) illetékességi területén folyamatosan, különösen a határszemlék keretében ellátja a 
termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettségének 
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását, 

e) elvégzi a földminősítési feladatokat, valamint a művelési ág változással kapcsolatos 
osztályba sorolásokat, 

f) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és 
végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése 
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, 

g) ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

h) intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi 
járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében, 

i) földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért, 

j) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról, 

k) határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Földhivatali Főosztálynak, 

l) elvégzi a mintatér karbantartásokat, 
m) lefolytatja az újrahasznosítási eljárásokat, 
n) rendszeresen vezeti a földvédelmi statisztikai programot. 
 

II.1.10.3. Földhasználati eljárással kapcsolatos feladatok: 
a) vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat 

szolgáltat, 
b) ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít, a HBMKH Földhivatali Főosztálya részére 
továbbítja a jogerős földhasználati bírságot kiszabó határozatot, 

c) illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket, 

d) ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott 
szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, eljár az ezzel kapcsolatos 
jogkövetkezmények alkalmazása érdekében. 

 
II.1.10.4. A földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatellátása során első fokú hatóságként eljár a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati 
szerződések hatósági jóváhagyására irányuló eljárásokban. 
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II.1.10.5. A földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatként vezeti a földművesek, a 
mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartását, azzal 
összefüggésben adatot szolgáltat. 
 
III.1.10.6. Ingatlan-nyilvántartási, valamint azzal összefüggő adatszolgáltatási feladatok: 

a) jogszabályban meghatározott illetékességi területén – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú 
hatósági ügyekben, 

b) lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást, 
c) kezeli az ingatlan-nyilvántartást, 
d) az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, 

illetve döntést hoz azokról,  
e) bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő jogokat: 

- tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi 
jogait gyakorló szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon 
esetében a vagyonkezelői jog, 

- a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, 

- megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog, 

- haszonélvezeti jog és használat joga, 

- telki szolgalmi jog, 

- állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamos 
berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési 
és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű 
szolgalmak és használati jogok, 

- elő- és visszavásárlási, vételi, valamint eladási jog, 

- tartási és életjáradéki jog, 

- jelzálogjog, 

- végrehajtási jog; 
f) feljegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő tényeket: 

- a jogosult kiskorúsága, gondnokság alá helyezése, 

- a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, 

- a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének 
cégjegyzékből történő törlése, 

- kisajátítási eljárás megindítása, 

- telekalakítási eljárás megindítása, 
- az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás és 

ügyészi fellépés benyújtása, felügyeleti eljárás megindítása, 

- felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás 
megindítása, 

- földminősítési eljárás megindítása, 

- az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás és 
ügyészi fellépés benyújtása, 

- felügyeleti eljárás megindítása, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal 
kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem 
benyújtása, 

- az ingatlan jogi jellege, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy 
megkeresés elutasítása, 

- épület létesítése és lebontása, 

- az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése, 

- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás 
ténye, mértéke és jellege, 

- bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 

- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom 
elrendelése, valamint egyéb építésügyi korlátozás, az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi kötelezés, valamit 
önkormányzati hatósági döntésen, vagy hatósági szerződésen alapuló 
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településrendezési kötelezettség, továbbá a kulturális örökség védelméről szóló 
törvényben meghatározott örökségvédelmi hatósági kötelezés ténye, 

- szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló 
elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, a rendelkezési jogot korlátozó 
egyéb tilalom, 

- jogszabályban meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása, 

- árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése, 

- a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni 
korlátozó intézkedés végrehajtására, 

- a tulajdonjog fenntartással történt eladása, 

- a jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, 

- lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról, 

- a ranghely megváltoztatása, 

- a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a 
tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító 
alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás 
időpontja, 

- az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása, 

- a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye, 

- bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog, 

- a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása, 

- pénzügyi lízingbeadás ténye, 

- nemzeti emlékhely, 

- történelmi emlékhely. 
g) gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, 
h) kérelemre közreműködik a birtok összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében, 
i) a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-

nyilvántartás részeiről, 
j) ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással 

kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat. A HBMKH Földhivatali Főosztályával 
együttműködve közösen ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét, és a biztonsági előírások 
betartását, 

k) lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást, 
l) a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, 

valamint a földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az 
okirattárat, 

m) átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat, és 
azokat jelenti a HBMKH Földhivatali Főosztálya felé, 

n) ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze, 
o) 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, 

p) ellenőrzi a külön jogszabályban meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő 
kötelezettségek betartását, 

q) gondoskodik a földhivatali tartalékkészlet biztosításáról és folyamatos rendelkezésre 
állásáról, 

r) a saját, valamint az illetékességi területén működő kormányablakok által készített 
megrendeléseket összegyűjti, majd a megrendelő ívek első példányát megküldi a 
Földhivatali Főosztály részére, 

s) ellátja a Földhivatali Osztály pénzkezelő helyén jelentkező feladatokat. 
 
II.1.11. A Népegészségügyi Osztály feladatai  
A Népegészségügyi Osztály a járási hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a következő 
jogszabályokban foglalt feladatokat látja el: 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 

- 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről; 
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- 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről; 

- 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő 
díjakról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól; 

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről; 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről szóló, és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól; 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Korm. rendelet; 

- 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 

- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről; 

- 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 
és a végrehajtására kiadott 37/1996 (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének 
és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről; 

- 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi 
követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és 
üzemeltetéséről; 

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló és ennek végrehajtására 
kiadott 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet; 

- 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről; 

- 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról; 

- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló és a végrehajtására 
kiadott 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet; 

- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 
kezeléséről; 

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről; 

- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről; 

- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről; 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének 
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató 
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól; 

- 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről; 

- 36/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről; 

- 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült 
feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről; 

- 41/2009/EK rendelet a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek 
összetételéről és címkézéséről; 

- 27/2004. (IV.24.) ESzCsM rendelet a testtömeg csökkentés céljára szolgáló 
csökkentett energia tartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről; 

- 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás 
közegészségügyi szabályairól; 
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- 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-
egészségügyi előírásokról; 

- 20/2012. (VIII.31.) a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról; 

- 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról; 

- 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről; 

- 9/2002. (X. 17.) ESZCSM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, valamint a forgalmazás feltételeiről; 

- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól; 

- 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet a biocid termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának feltételeiről; 

- 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról; 

- 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) az Európai Parlament és a Tanács az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéről és csomagolásáról; 

- 1907/2006/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH); 

- 689/2008/EK (PIC) rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról; 

- 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az 
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól; 

- 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 
expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről; 

- 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a nyári táborok működésének ellenőrzése: a tanuló 
ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről; 

- 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén 
követendő eljárásról; 

- 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről; 

- 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet az elővezetés végrehajtásával, 
valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával 
felmerült költségek mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól; 

- 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről; 

- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről; 

- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről és a módosításáról 
szóló 4/2004. (I. 28.) ESZCSM rendelet; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról; 

- 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról; 

- 9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal szervezeti és működési rendjének meghatározásáról; 

- 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával 
összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről; 

- 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet 
végrehajtásának szabályairól; 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről; 

- 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról; 
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- 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról; 

- 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről; 

- 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről; 

- 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport 
kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges 
intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről; 

- 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről; 

- 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak 
megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről; 

- 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról; 

- 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós 
esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról; 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 

- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról; 

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről; 

- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről; 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről; 

- 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről; 

- 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési 
engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről; 

- 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez 
szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről; 

- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól; 

- 2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól; 

- 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, 
javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről ; 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról; 

- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról; 

- 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen 
végezhető ellátások szakmai feltételeiről; 

- 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának 
egyes kérdéseiről; 

- 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról; 

- 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 
támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról; 

- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről; 

- 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 
II. törvény végrehajtásáról; 

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről; 

- 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról; 
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- 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkezők folyamatos 
továbbképzéséről; 

- 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan 
ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, 
feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról; 

- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről; 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról (ápolási díj); 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről; 

- 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról; 

- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól; 

- 8/2000. (VIII: 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról; 

- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról; 

- 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési 
nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről; 

- 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági 
szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről; 

- 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról; 

- 1997. évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és a védelméről; 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról; 

- 26/2014. (IV.8) EMMI rendelet a várandósgondozásról; 

- 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók 
továbbképzéseinek szabályairól; 

- 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Népegészségügyi 
Programjáról; 

- 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről; 

- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és a védelméről; 

- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról; 

- 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 
törvény végrehajtásáról. 

 
II.1.12. Népegészségügyi Osztály részletes feladatai 
II. 1.12.1. Környezet- és település-egészségügy: 

a) Ivóvízzel és fürdővízzel, valamint szennyvízzel kapcsolatosan 

- a megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátás érdekében a helyszínen ellenőrzi a 
rendszerek műszaki állapotát, felügyeli az elrendelt laboratóriumi vizsgálatok 
meglétét, értékeli azok eredményét, illetve bejelentés esetén soron kívüli 
vízvizsgálatokat rendel el, 

- figyelemmel kíséri a folyamatosan és szezonálisan üzemelő fürdők, uszodák 
üzemelését, vízminőségét, a tápvizek hatósági vízvizsgálati eredményei alapján 
hozzájárul a közfürdők nyitásához, 

- engedélyezi a természetes fürdők üzemelését, meghatározza a mintavételi 
ütemtervet, figyelemmel kíséri a mintavételi időpontok betartását, illetve a 
vízvizsgálati eredményeket, jelentési kötelezettségének jogszabályban előírt 
határidőre eleget tesz, 

- a szolgáltató kérelmére a rendelet alapján, az abban foglalt feltételek betartása 
mellett hozzájárulást ad az ivóvíz ellátás korlátozásához, 
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- a vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban 
szakhatóságként közreműködik az engedélyező hatóság megkeresésére, 
figyelembe veszi a felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos teendőket. 

b) Egyes rendezvényekkel kapcsolatosan 

- a társhatóságokkal együttműködve részt vesz a nappali és éjszakai zenés, táncos 
rendezvények ellenőrzésében az előre összeállított program szerint, 

- a megrendezésre kerülő sportrendezvények előtti biztonságtechnikai bejárásokon a 
közegészségügyi követelmények érvényesülését ellenőrzi és felügyeli. 

c) Temetkezéssel kapcsolatosan engedélyezési eljárásokat folytat le (sírnyitási engedélyek, 
boncolás nélküli hamvasztás engedélyek, külföldi halott- és urnaszállítási engedélyek). 

d) Hulladékokkal kapcsolatosan 

- nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, szállítása, kezelésére vonatkozó 
eljárásban az engedélyező hatóság megkeresésére szakkérdésekre választ ad, 

- az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokról éves 
összefoglaló jelentést készít a szolgáltatók által beküldött adatlap alapján. 

e) Kereskedelmi üzletekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan 

- bejelentett tevékenységet végző valamennyi kereskedelmi egységben hatósági 
ellenőrzést tart, erről jegyzőkönyvet készít és tájékoztatást küld a megkereső 
hatóságnak, 

- a működési engedély köteles üzletek esetén szakhatósági állásfoglalást ad, 

- megkeresés esetén helyszíni szemle tartásával és a tájékoztatás adásával részt 
vesz a szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadásában, 

- a telepengedélyezési eljárások lefolytatása során helyszíni hatósági ellenőrzést tart, 
a tájékoztatást az engedélyező hatóság részére megküldi. 

 
II.1.12.2. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy: 

a) Egyes élelmiszerekkel kapcsolatosan 

- végzi a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, az étrend-kiegészítőkkel, a 
vitaminokkal, ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított 
élelmiszerekkel, az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokkal, az élelmiszerek tápértékjelölésével kapcsolatos 
bejelentési eljárásokkal összefüggő feladatokat, 

- végzi és felügyeli az előző pont alatt felsorolt élelmiszerek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, 

- egészségi ártalom vagy annak gyanúja, illetve az emberi egészség veszélyeztetése 
esetén intézkedik. 

b) A betegélelmezés és a diétás étkeztetés területén tápanyagszámítás módszerével 
vizsgálja a fekvőbeteg-gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést, – a 
rendszeres és a speciális diétát – valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás 
étkeztetést. 

c) A lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulásával kapcsolatban 

- elősegíti az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmak 
leküzdését, 

- vizsgálja az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzéseket, 
ételmérgezéseket, felderíti a fertőzési forrást és a terjedési utat, 

- szükség szerint végzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, 

- tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket. 

d) A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkörében ellenőrzi az élelmezési ellátással 
közvetlenül kapcsolatos nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, 
adagolási-tálalási dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi 
és táplálkozás-egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó 
dokumentumokat és a diétás étel készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás 
alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt, a dietetikus és a diétás szakács nevét, 
végzettségéről szóló okirati igazolást. 

e) A kozmetikai termékekkel kapcsolatos feladatkörében, hatáskörében ellátja a kozmetikai 
termékek és azok gyártásának, forgalmazásának hatósági ellenőrzését, vizsgálja a 
termékinformációs dokumentációt. 
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f) Végzi a cuclik, cumik ellenőrzését. 
 
II.1.12.3. Kémiai biztonság: 

a) ellenőrzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartását, 
b) ellátja a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos, külön 

jogszabály szerinti ellenőrzési, intézkedési, adatrögzítési és igazolási feladatokat, 
c) a biocid termékek esetében vizsgálja és ellenőrzi az előállítás és forgalmazás feltételeit, 
d) ellenőrzi a forgalomban lévő veszélyes anyagok és veszélyes készítmények címkézését, 

osztályba sorolását, 
e) vizsgálja a vegyi anyagok regisztrálásának, engedélyezésének meglétét, valamint a 

korlátozások betartását, 
f) az egészségügyi kártevőirtók részére engedélyt állít ki, nyilvántartást vezet. 

 
II.1.12.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: 

a) ellenőrzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését a gyermek-és ifjúság – 
egészségügy területén, nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, valamint a 18-24 
éves tanulóifjúság időszakos vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, 
foglalkoztatására, pihenésére szolgáló intézményeket, létesítményeket, 

b) az oktatási létesítményekben a közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére 
intézkedik, 

c) közegészségügyi szempontból ellenőrzi a táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek 
betartását, nyári táborok működését,  

d) ellenőrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 
működésére vonatkozó közegészségügyi, 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 teljesülését. 

 
II.1.12.5. Járványügy: 

a) elvégzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet a következők szerint: 

- helyszíni járványügyi vizsgálatot végez, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a 
járványveszély, vagy a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket 
megteszi, 

- vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről, 

- élelmiszer eredetű megbetegedések esetén társhatósággal közreműködik a fertőző 
forrás felkutatatásában, a szükséges járványügyi intézkedéseket megteszi, 

- nyilvántartja a fertőtlenítő szereket és eszközöket, 

- szigorított fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról, 

- ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély 
elhárítása érdekében a szükséges feladatokat, 

- szükség esetén gondoskodik gyógykezelés elrendelésről, rendőrségi elővezetésről. 
b) oltóanyagokkal, védőoltásokkal kapcsolatban 

- szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen azok előírásszerű 
tárolását, nyilvántartását és felhasználását, 

- vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt 
hiányosságok megszüntetése iránt, 

- kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket, 

- intézkedik elmaradt védőoltások pótlására. 
c) kórházhigiénés, infekciókontroll tevékenysége során 

- nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket, részt vesz a sterilizáló berendezések 
mikrobiológiai tesztpreparátummal történő ellenőrzésének szervezésében, 

- hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál 
halmozottan előforduló fertőzéseket, az intézményi kórházhigiénés, illetve 
infekciókontroll szolgálatával közösen, 

- megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok megelőzése és 
felszámolása érdekében, továbbá felügyeli az intézkedések végrehajtását, 
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- folyamatosan figyelemmel kíséri illetékességi területének kórházi járványügyi 
helyzetét (az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő 
fertőzéseinek alakulását), 

- 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, 

- ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai 
felügyeletét a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint, 

- véleményezi az szolgáltató infekciókontroll tevékenységét szabályozó 
dokumentumokat, ellenőrzi az abban foglaltak végrehajtását, szakmai javaslatot 
tesz, illetve intézkedik a szükséges módosítások megtételére, 

d) DDD (Dezinfekció (fertőtlenítés), Dezinszekció (sterilizálás), Deratizáció (rovar- és 
rágcsálóírtás)) tevékenysége keretében 

- figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó 
közegészségügyi ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, 
intézkedéseket tesz azok megelőzésére, elhárítására, 

- nyilvántartást vezet a rágcsáló- és/vagy rovarmentesítésre, majd fenntartásra kerülő 
és ellenőrizendő területekről, gondoskodik a felhasználásra kerülő irtószerekről és a 
kijuttatásukra szolgáló eszközökről, 

- nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő 
személyekről, indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a 
nyilvántartott közösségekben, 

- szigorított záró fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról. 

 
II.1.12.6. Egészségügyi igazgatás és koordináció: 

a) engedélyezi a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók működését, ezen belül 
vizsgálja az egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadásának feltételeit, valamint 
tudomásul veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti a működési engedélyében 
szereplő adatokat érintő változás bejelentését, szükség esetén módosítja a működési 
engedélyt, 

b) egészségügyi szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételt követően, azonban működési 
engedély nélkül történő végzéséről szóló bejelentés rögzítése, 

c) tudomásul veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti, ha az egészségügyi szolgáltató 
szünetelteti a tevékenységét, illetve, ha azt újból folytatja, 

d) kérelemre, illetve hivatalból az egészségügyi szolgáltató részére kiadott működési 
engedélyt visszavonja, 

e) hatósági nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatókról, ellenőrzi működésüket, 
f) végzi a praxisengedéllyel kapcsolatos következő feladatokat: 

- praxisengedélyt kiadása és visszavonása, 

- a működtetési jog törvény erejénél fogva történő megszerzését tanúsító hatósági 
bizonyítvány kiállítása, 

- az önkormányzat kérésére véleményt alkot a praxisjogot megszerezni kívánó orvos 
megfelelőségéről. 

g) sürgősségi, gondozási ellátást végző orvost jelölt ki, 
h) hatósági bizonyítványt állít ki a gyakorlati idő igazolásáról szakvizsgához, működési 

nyilvántartásba vételhez, a működési nyilvántartás meghosszabbításához, 
i) közreműködik az egészségügyi ellátás javítását célzó szervezési intézkedések 

előkészítésében, végrehajtásában, 
j) koordinálja és felügyeli illetékességi területének gyógyító-megelőző egészségügyi 

ellátását, 
k) közvetlenül intézkedik súlyos, tömeges, illetőleg ismétlődő egészségkárosodás 

előfordulása, vagy annak gyanúja esetén a kiváltó okok megszüntetése, illetőleg az 
esemény megelőzése érdekében, 

l) engedélyezi a nem kórházban elhunyt személy holttestének boncolás nélküli 
elhamvasztását, 

m) ápolás-szakfelügyeleti tevékenysége keretében: 

- ápolási díj megállapításához, háziorvos által kiállított igazolás felülvizsgálatára 
szakorvost vagy szervet jelöl ki, 
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- ápolás szakfelügyeleti ellenőrzéseket végez. 
 
II.1.12.7. Védőnői szakfelügyelet: 

a) a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő 
működésének megvalósítása érdekében betartatja az egészségügyi ágazati 
jogszabályokat, ennek érdekében ellenőrzéseket végez a védőnői körzetekben, 

b) közreműködik a védőnői ellátás (szakmai, menedzseri és támogató tevékenység) 
minőségének követésére és értékelésére vonatkozó minőségi indikátorok fejlesztésében,  

c) közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket, 
d) meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk lehetőségét, 

továbbá közreműködik azok megvalósításában, 
e) gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, 

továbbá értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat, 
f) javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésére (védőnői állások létesítésére, 
átszervezésre, megszüntetésre, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők 
jutalmazására, kitüntetésére), 

g) ellenőrzi a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét, 
h) az egyedi panaszokat kivizsgálja a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek 

előírásai alapján, 
i) új védőnői körzet kialakításához szakmai véleményt ad, 
j) szakmai iránymutatást ad a védőnői feladatok helyettesítésével kapcsolatban, 
k) közös álláspontot alakít ki a védőnő és háziorvos szakmai véleménykülönbsége esetén, 
l) igazolást ad ki a várandós anyák tárgyév október 1-jei létszámáról a területi védőnői 

körzetek következő évi OEP-finanszírozásához, 
m) közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek elemzésében a védőnői gondozottak 

egészségi állapotának nyomon követésével, 
n) kijelöli az oktatóvédőnői körzeteket, 
o) felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében, 

p) koordinálja a védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezését, 
megvalósítását, 

q) a területi és iskolavédőnőktől érkező folyamatos- és kampányoltási jelentéseket rögzíti az 
EFRIR járványügyi szakrendszerben. 

 
II.1.12.8. Egészségfejlesztés: 

a) az egészségfejlesztés szakterület munkatársa közreműködik a Nemzeti Népegészségügyi 
Program végrehajtásában, ennek keretében: 

- a közösség és az egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása 
érdekében ösztönzi, szakmailag segíti, támogatja az egészség-kommunikációs 
tevékenységet, tájékoztatással, felvilágosítással, egészséggel kapcsolatos 
információk továbbításával, 

- segíti az önkormányzati és civil szervezetek által végzett, az egészséges életmódot 
támogató, továbbá a kábítószer-, az alkoholizmus-, a dohányzás ellenes programok 
megvalósítását, az AIDS megelőző tevékenység összehangolását, 

- kapcsolatot tart a helyi médiával. 
b) Az egészségfejlesztési szakterület munkatársa egészségvédelmi programokat 

kezdeményez, lakossági célzott szűrővizsgálatok lebonyolításában vesz részt, valamint a 
megelőzést szolgáló programokat dolgoz ki és hajt végre, ennek keretében 

- támogatja, népszerűsíti a célzott lakossági szűrővizsgálatokat, 

- szervezi az emlőszűrésre történő önkormányzatok által biztosított szervezett 
utaztatást, 

- feladatkörén belül együttműködik az önkormányzatokkal, az egészségügyi 
alapellátás résztvevőivel, a civil szervezetekkel, és a helyi médiával. 

 
II.1.12.9. A Családvédelmi Szolgálat tevékenysége: 

a) igazolást ad a családvédelmi szolgálaton való részvételről, 
b) vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását, 
c) írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet, 
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d) átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 
intézménynek, 

e) az adatokat bizalmasan kezeli, 
f) nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét, 
g) statisztikai célból adatot szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, 
h) családtervezési tanácsadást végez, 
i) ifjúsági tanácsadást végez (ennek keretében a fiatalkorúak iskolán kívüli felvilágosítását 

látja el, valamint fiatalkorúak házasságkötése esetén alapvető családtervezési ismeretekről 
való tájékoztatást nyújt), 

j) családvédelmi tanácsadást (válságtanácsadást) végez, ennek keretében: 

- a magzat megtartására irányuló tanácsadás keretében tájékoztat az állami és nem 
állami, anyagi és természetbeni támogatások, valamint az örökbeadás 
lehetőségeiről; 

- eljár a terhesség-megszakítás iránti kérelemmel jelentkezők ügyében. 
 
 

III. FEJEZET 
 

A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
III.1. Hivatalvezető 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 
c) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, 

jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
d) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatokat. 
e) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat-és hatásköreit. 
f) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 
g) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
 
III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 

b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai 
segítség nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti 
egységei által előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének 
vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 

d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
 
III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az 

ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik a 

hivatali fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által 

kiadmányozandó ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási hivatalvezető-

helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
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III.4. Kormányablak és okmányirodai osztályvezető 
 
Feladata a Kormányablak és Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5. Kormányablak és Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

- kormányablak ügyintéző 
- okmányirodai ügyintéző 
- okmányirodai ügyintéző, koordinátor 

 
A kormányablak ügyintéző feladatai: 
 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben 

intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 

kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik a kormányablakhoz érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok 

átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 
- Közreműködik a kormányablakhoz beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában és 

továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve 
szervezeti egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, 
törléssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban 
előírt adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 

jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos 

rögzítési, nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 

üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
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- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő 
továbbításában. 

- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 
közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  

- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 
szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 

- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, 
valamint azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 
okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új 
adatok esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 
pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 
hatósághoz. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
feladatokat, tevékenységeket. 

- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
 
Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 

 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben 

intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 

kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik az Okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, 

panaszok átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, 
továbbításában. 

- Közreműködik az Okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában 
és továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve 
szervezeti egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, 
törléssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban 
előírt adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 

jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos 

rögzítési, nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 

üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
adatait a járműnyilvántartásban. 
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- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő 
továbbításában. 

- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 
közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  

- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 
szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 

- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, 
valamint azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 
okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új 
adatok esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 
pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 
hatósághoz. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
feladatokat, tevékenységeket. 

- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
 

Okmányirodai ügyintéző, koordinátor feladatai: 
 
Az okmányirodai ügyintéző által ellátott feladatokon túl, átruházott hatáskörben kiadmányozza a 
3/2015. (IV.) HBMKH Kormánymegbízotti utasítás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
kiadmányozási szabályzatában meghatározott kiadmányokat. 
 
III.6. Hatósági, gyámügyi és építésügyi osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály munkakörei: 
 

- építésügyi ügyintéző, koordinátor 
- építésügyi ügyintéző 
- gyámügyi ügyintéző, koordinátor 
- gyámügyi ügyintéző 
- szabálysértési ügyintéző 
- hatósági ügyintéző  
- szociális ügyintéző  
- jogi ügyintéző 
- igazgatási ügyintéző 
- iktató – postázó, ügykezelő 
- titkársági munkatárs 
- ügykezelő 

 
A építésügyi ügyintéző, koordinátor feladatai: 
 
A koordinációs feladatkörű építésügyi ügyintéző szervezi és koordinálja a Hatósági, Gyámügyi és 
Építésügyi Osztály építés hatósági munkáját a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek 
megfelelően, a vezetőitől kapott utasítás és iránymutatás alapján. koordinálja a járási hivatal 
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építésügyi feladatainak ellátását, 
 
Az építésügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások során helyszíni szemlét tűz ki és tart meg, 

szükség szerint intézkedik. 
- Hiánypótlási felhívást készít, illetve megteszi az ügy elintézéséhez szükséges közbenső 

intézkedéseket. 
- A tényállás tisztázása érdekében szerveket, szakértőket, szakreferenseket, a hivatal 

megfelelő szervezeti egységét keresi meg véleményadás, illetőleg adatszolgáltatás céljából. 
- Ügyfeleket fogad, konzultációt tart, jegyzőkönyveket vesz fel, levelezést folytat, kapcsolatot 

tart az ügyfelekkel. 
- Elkészíti az elsőfokú hatósági, szakhatósági intézkedések tervezetét. 
- Közreműködik a rendezési tervek véleményezésében. 
- Felkutatja a szabálytalan kivitelezési tevékenységeket. 
- Közreműködik az éves építésfelügyeleti ellenőrzési munkaterv elkészítésében. 
- Megszervezi az építésfelügyeleti ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítását, javaslatokat 

tesz az ellenőrzések hatékonyságának fokozására. 
- Javaslatot tesz a különleges szakmai felkészültséget igénylő vizsgálatok elvégzésére jogosult 

szakintézmény bevonására. 
- Lefolytatja az építésfelügyeleti ellenőrzéseket, ezekről a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, 

szükség szerint helyszíni intézkedést tesz. 
- A feltárt szabálytalanságok ügyében megteszi a jogszabályban lehetővé tett építés-felügyeleti 

hatósági intézkedéseket. 
- Ellenőrzi az általa tett, illetőleg kezdeményezett intézkedések végrehajtását. 
- Feladatkörébe tartozóan vezeti az építésfelügyeleti hatósági nyilvántartásokat, s abból 

statisztikai célból adatszolgáltatási feladatot lát el. 
- Részt vesz a hivatal által szervezett továbbképzéseken, szakmai napokon, értekezleteken és 

képviseli szakterülete érdekeit. 
- Haladéktalanul tájékoztatja vezetőjét a területen végzett munkája kapcsán tudomására jutott, 

hivatalt érintő fontos információkról. 
- Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben foglaltak szerint végzi. 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri, és készség szintjén elsajátítja az építésfelügyelet feladat- 

és hatáskörére vonatkozó jogszabályokat, illetve azok változásait. 
- Meghatározott időszakonként statisztikai jelentést, szöveges beszámolót készít a végzett 

tevékenységről. 
- Együttműködik ellenőrzési feladatai teljesítésében a szakmai kamarákkal, egyéb szakmai 

szervezetekkel, valamint a társhatóságokkal, megkeresésre részt vesz más hatóság 
ellenőrzésében. 
 

A gyámügyi ügyintéző, koordinátor feladatai: 
 
A koordinációs feladatkörű gyámügyi ügyintéző koordinálja és szervezi a Hajdúböszörményi Járási 
Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági 
munkáját a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően, a szakmai feletteseitől 
kapott utasítás és iránymutatás alapján, koordinálja a járási hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatainak ellátását. 
 
A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Feladata a gyermek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, a 

kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal, gyermekvédelemmel, 
gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés. 

- Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó elé 
terjeszti.  Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat 
szolgáltat. 
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A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 
- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva lefolytatja a 

szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés jogszerűségéért.  
- A járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben kiadmányozási jogot 

gyakorol.  
- A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési nyilvántartási rendszerben, mely során 

felelős az adatrögzítés pontosságáért.  
- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot tart a 

végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket. Kiskorú 
veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével kezdeményezi 
a gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, óvodai 
nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség esetén 
adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről.  

- A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával együttműködik az ellenőrzést, vizsgálatot végző 
szervvel. 

-  Felelős az iratkezelési szabályok betartásáért. 
- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi 

és Építésügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  
 
A hatósági ügyintéző feladatai:  
 
- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési szolgáltatás 

engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének 
összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi szervezettel 
kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon 
(állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, 
valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, 
illetve megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, 
villamos energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a 
biztonságos szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos 
feladatokat.  

- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, 
növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba 
jutására vonatkozó bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon 
feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi 
Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A szociális ügyintéző feladatai: 
 
- Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a 

közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek 
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egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a 
döntést követően intézkedik azok végrehajtásáról.  

- Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi 
utalásának előkészítése.  

- A támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal szociális ellátásokhoz 
kapcsolódó szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, 
továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

- Teljesíti a Jelent programmal a szociális ellátásokban részesülőkről az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság bejelentését az egészségbiztosítási szerv felé.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása 
alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a 
járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály vezetője 
esetenként megbízza.  

 
A jogi ügyintéző feladatai: 
 
- Adatvédelmi felelősként ellátja az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt feladatokat. 
- Ellátja a bélyegzők kezelésének rendjéről és nyilvántartásáról szóló szabályzat szerint a járási 

hivatal bélyegzői nyilvántartásának vezetését, valamint kiadásával és selejtezésével 
kapcsolatos feladatokat.  

- Ellátja a kormányhivatal közzétételi szabályzatában foglalt feladatokat, melynek keretében 
gondoskodik:  

a) a járási hivatal feladatkörébe tartozó közzétételi egységek tartalmi megfelelőségének 
ellenőrzéséről, 

b) a közzétételi listákon szereplő adatok előállításáról és határidőre történő megküldéséről a 
kormányhivatal Informatikai Főosztálya részére,  

c) a közzétételre kerülő adatok pontosságáról, szakszerűségéről és aktualizálásáról közzététel 
előtt és után,  

- a helyesbített vagy frissített adatok továbbításáról a kormányhivatal részére. 
- A gépjármű üzemeltetésről szóló szabályzat alapján a járási hivatalnál a hivatali célú 

gépjárművek használata, a helyi igény-bejelentések koordinálása, a gépkocsi átadás-átvétele 
jegyzőkönyvezése stb. körében a megyei gépjármű-koordinátor feladatainak ellátásában 
közreműködésre - gépjármű-ügyintézőként - kijelölt személy.  

- Gondoskodik a „Járási hivatalok működésével kapcsolatos tapasztalatok, problémák heti 
jelentése” tárgyában heti rendszerességgel és a kormányhivatal által meghatározottak szerint, 
az adatszolgáltatások koordinálásával, a jelentés határidőben történő elkészítéséről.  

- Közreműködik a járási hivatalvezető feladatainak ellátásában, segíti a hivatalvezetőt 
munkájában. 

- A Helyi Védelmi Bizottság igazgatási feladataiban közreműködik a titkár iránymutatásával.  
- Gondoskodik a járási hivatalvezető egyidejű tájékoztatása mellett a járási hivatal működésével 

összefüggő, a feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok megismeréséről, 
megismertetéséről.  

- Figyelemmel kíséri - a hivatalvezető egyidejű tájékoztatása mellett - a járási hivatal 
tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályváltozást szakterületenként, és közreműködik a 
jogszabályok egységes értelmezésének kialakításában, közreműködik a kormányhivatal 
működésével kapcsolatos jogszabályok véleményezésében. 

- Ellátja a megyén belüli és megyén kívüli rendezvényen történő részvétel engedélyezési 
eljárását, valamint a rendes munkaidőn kívüli munkavégzés elrendelésének előkészítő 
feladatait.  

- Gondoskodik a CAFETÉRIA juttatás helyi ügyintézéséről. 
- Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos koordinációs és kommunikációs feladatokat. 
- Gondoskodik a hivatal telekommunikációs eszközök használati rendjéről szóló szabályzat 

alapján a telekommunikációs eszközök igényléséről. 
- Közreműködik az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 
- Statisztikai adatszolgáltatást teljesít a szakmai irányítást ellátó által kiadott feladattervben 

foglaltak szerint, továbbá egyedi megkeresésre, beszámolókat, jelentéseket készít. 
- Gondoskodik feladatainak szakszerű, eredményes, kulturált, törvényes és határidőben történő 
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ellátásáról. 
- A nevére szignált ügyekben érdemi előkészítő munkát végez, elkészíti a kiadmány tervezetét. 
- Részt vesz a járási hivatal munka- és ellenőrzési tervében foglaltak megvalósításában. 
- Javaslatot tesz – feladatkörét érintően – a járási hivatal eredményes és hatékony 

megvalósításának módjára, korszerűsítésére. 
- Feladatát a jogszabályok, a kormányhivatal szabályzatai, rendelkezései és utasításai alapján, 

a hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes szakmai irányításával látja el. 
 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

7/2015.(III.31.) MVM Utasításban foglaltakra tekintettel kiadott 5/2015. (IV.1) HBMKH 
Kormánymegbízotti Utasítás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egységes Iratkezelési 
Szabályzatában foglaltak betartásával, a Hajdúböszörményi Járási Hivatal iratkezelésével és 
az ügyviteli munkával kapcsolatos feladatokat, az iratkezelés szakmai felügyeletét, 

- Gondoskodik a járási hivatal igénybejelentésének (anyag- és szolgáltatás igénylésének) 
koordinálásáról és minden hónap 5. napjáig nyomtatványon és eljárásrend szerint a 
bejelentésnek eleget tesz.  

- A járási hivatal igénybejelentését követő anyag-és szolgáltatás teljesítéséről nyilvántartást 
vezet. 

- Gondoskodik a vezetői értekezlet emlékeztetőjének aláírásra kész állapotáról.   
- Elősegíti a járási hivatal funkcionális feladatellátását.   
- Gondoskodik – a Közszolgálati Szabályzat és egyéb belső szabályzat szerinti eljárásrend 

maradéktalan betartásával – a járási hivatal munkavállalóinak foglalkoztatásával összefüggő 
munkáltatói intézkedések, tájékoztatók határidőben történő megtételéről, jelentések 
előkészítéséről (pl. jelenléti ívek vezetői ellenőrzése történő előkészítése, jelentés a munkából 
való távolmaradásról minden hónap 5. napjáig, a munkába járás költségeinek összesítése, 
elszámoló lap beküldése minden hónap 10. napjáig, kiküldetési összesítő elszámolás), a 
járási hivatal osztályai közüzemi fogyasztásmérőinek leolvasásáról, a járási hivatal postai 
küldeményei havi számláinak egyeztetéséről, valamint nyilvántartások naprakész vezetéséről.   

- Statisztikai adatszolgáltatást teljesít a szakmai irányítást ellátó által kiadott feladattervben 
foglaltak szerint, továbbá egyedi megkeresésre, beszámolókat, jelentéseket készít. 

- Részt vesz a járási hivatal munka- és ellenőrzési tervében foglaltak megvalósításában. 
- Javaslatot tesz – feladatkörét érintően – a járási hivatal eredményes és hatékony 

megvalósításának módjára, korszerűsítésére. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 

 
Az iktató postázó ügykezelő feladatai: 

 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, 
irattárazásával (Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével 
kapcsolatos teendőket és ezek ellenőrzését. 

- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 

visszavételéről. 
- Gondoskodik bélyegzők biztonságos tárolásáról, a vezető utasítása szerinti használatáról. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
A titkársági munkatárs feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, 
irattárazásával (Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével 
kapcsolatos teendőket és ezek ellenőrzését. 
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- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 
visszavételéről. 

- Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági feladatok ellátásában. 
- Részt vesz a beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítésében. 
- Részt vesz a járási hivatalvezetői értekezletek lebonyolításában. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat.  
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Összesíti a hivatalvezető és az osztályvezetők szabadságigényeit, vezeti a szabadság 

nyilvántartást, ezzel összefüggésben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kapcsolatot tart. 
- Közreműködik a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában.  
- Továbbítja a járási hivatalhoz érkező önéletrajzokat a kormányhivatal részére. 
- Részt vesz az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője igényének 

megfelelően, a járási hivatal vezetőjének döntése alapján a sorozóközpont vezetője által 
megjelölt helyen és időpontban. 

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
Az ügykezelő feladatai: 
 
- Feladata a járási hivatalhoz érkező ügyiratok iktatása. 
- Továbbítja, postázza a kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel összefüggő 

feladatokat. 
- Átveszi a postára érkező küldeményeket, illetve eljuttatja a kimenő leveleket postahivatalhoz.  
- Tárolja az irodaszereket, illetve eljuttatja a járási hivatal szervezeti egységeihez az ügyintézők 

részére. 
- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat.  
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
- Ellátja a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 

 
III.8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály osztályvezető, járási 
főállatorvos 
 
Feladata az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály szakmai irányítása és 
felügyelete. 
 
III.9. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkakörei: 
 

- hatósági állatorvos 
- élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő 
- titkársági ügyintéző 
- állategészségügyi szaksegéd 

 
A hatósági állatorvos feladatai: 
 
- Ellátja az állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor, észleléskor a járványügyi 

feladatokat, megteszi a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon 
intézkedéseket, amelyek hatáskörébe tartoznak. 

- Irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állategészségügyi feladatok (kötelező védőoltás, 
diagnosztikai vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.) végrehajtását. 

- Folyamatos kapcsolatot tart feladatainak ellátása során az illetékességi területén lévő 
társhatóságokkal. Együttműködik a közegészségügyi, a környezetvédelmi hatóságokkal, 
valamint a fogyasztóvédelmi szervekkel. 

- Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 
állapotát, az előírt dokumentációt a külön jogszabályban meghatározottak szerint állat-
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egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, a jogszabályban előírt állat-egészségügyi 
vizsgálatok, kezelések végrehajtását, az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának 
állat-egészségügyi körülményeit, az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való 
alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt 

- Ellenőrzi állategészségügyi, állatvédelmi 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. 

- Ellenőrzi az állategészségügyi szabályok megtartását az állattartó helyen, gyűjtőállomáson, 
kereskedői telepen, etető-itató állomáson, pihentető állomáson, állatvásáron, állatkiállításon, 
állatbemutatón, állatkertben, állatversenyen, állatpanzióban, állatmenhelyen, 
állatkereskedésben. 

- Ellenőrzi a külön jogszabályban foglaltak szerint az élő állat és állati eredetű termék belföldi 
szállítását és belső piaci kereskedelmét, melynek során, az állat szállításának megkezdése 
előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, 
igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges 
okiratot, igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 

- Ellenőrzi az élő állat és állati eredetű termék kivitelét, kiállítja az áru nemzetközi 
kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 

- Ellenőrzi az állatok tartós egyedi megjelölésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos, 
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését. 

- Ellenőrzi a járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az élelmiszer előállítása, -
tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása, -szállítása, -forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények jogszabályban előírt módon történő felhasználását. 
- Ellenőrzi a takarmány-előállítóknál, -felhasználóknál, -forgalmazóknál a járványügyi és 

takarmány-higiéniai, biztonsági, minőségi, valamint a jelölési előírások megtartását, szükség 
szerint elvégzi a jogszabályban előírt mintavételt, valamint mindezekkel összefüggésben 
intézkedést foganatosíthat. 

- Ellenőrzi az állatok tenyésztésének, szaporításának körülményeit. 
- Ellenőrzi a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, 

anyag, eszköz ártalmatlanná tételét. 
- Ellenőrzést végez az élelmiszer-vállalkozásokkal kapcsolatos élelmiszerre vonatkozóan, 

mintát vesz, valamint mindezekkel összefüggésben intézkedést foganatosíthat. 
- Végzi az OÁIR-al és a TRACES-el kapcsolatos járási feladatokat, a járványügyi alrendszer és 

más alrendszerek feltöltésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat. 
- Előkészíti ügyintézőként kiadmányozásra a járási hivatal nevében kiadásra kerülő ügyiratokat.  
- Elvégzi a járási hivatalhoz rendelt szakhatósági feladatokat, melyek alapján kiadmányozásra 

előkészíti az ügyiratokat. 
- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 
- Éves munkatervet készít.  
- Elkészíti és szolgálati úton határidőre felterjeszti tevékenységéről a rendszeres és eseti jellegű 

írásos jelentéseket. 
- Beszedi az igazgatási szolgáltatási díjat, jogszabályi felhatalmazás alapján bírságot szab ki. 
- Teljesíti határidőre a feladatköréhez kapcsolódó pénzügyi befizetéseket és elszámolásokat. 
- Elvégezheti a járás teljes területén az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási 

tevékenységet, valamint az ehhez kapcsolódó bizonylatolási feladatokat. 
- Bejelentést tesz bejelentendő állatbetegség gyanúja esetén a járási főállatorvosnak. 
- Korlátozhatja, illetve megtilthatja külön jogszabály szerint járványügyi és élelmiszer-biztonsági 

szempontból az állati eredetű élelmiszer, nyersanyag, kész élelmiszer felhasználását, 
forgalomba hozatalát, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, és megteszi az 
egyéb szükséges intézkedéseket. 

- Dönt - szükség esetén - az idegen állományból vagy külföldről származó állatok fogadására 
kiválasztott elkülönítő (karantén) alkalmasságáról, valamint az állatok elkülönítésének 
(karanténozásának) feltételeiről. 

- Kiállítja az áru kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 
- Elvégzi az Unió-s valamint a nemzeti támogatásokhoz szükséges szakmához kötődő 

ellenőrzéseket, kiállítja az ezekhez kapcsolódó igazolásokat. Ellátja a tulajdonost a 
támogatások elnyeréséhez fontos információkkal. 

- Elvégzi piacokon az élő állatok és az állati eredetű termékek állategészségügyi és élelmiszer-
higiéniai felügyeletét. 

- Ellenőrzi az élelmiszertároló és forgalmazó egységeket, ennek során élelmiszerellenőrzést, 
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érzékszervi vizsgálatot végez, szemlét tart, vezeti és karbantartja a nyilvántartásokat, 
működteti az OÁIR rendszert.  

- Megtiltja - szükség esetén - a forgalmazást, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból 
történő kivonás, megsemmisítés elrendelésekor felügyeli ennek megtörténtét.  

- Részt vesz és koordinálja, szervezi a rendkívüli, illetve kampányellenőrzéseken való 
részvételt. Közreműködik szakterületén a média- és sajtótájékoztató anyagok 
előkészítésében. 

- Végzi a munkájához kapcsolódó felvilágosító, megelőző tevékenységet. 
- Kiadja megkeresésre az élelmiszerbiztonsági szakvéleményt. 
- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 

folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 
- Ellenőrzi a járványügyi, a higiéniai, a biztonsági, a minőségi, valamint a jelölési 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 ellenőrzéseket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálja. 

- Kiadja az állatorvosi igazoláshoz kötötten forgalmazható élelmiszerek, továbbá szállításhoz, 
forgalmazáshoz szükséges igazolásokat. 

- Ellátja - az élelmiszer-előállító üzem/vágóhíd felügyeletének keretében - a létesítmény 
élelmiszerbiztonsági felügyeletével összefüggő, rá háruló szervezési feladatokat, beleértve a 
hatósági kisegítő személyek helyettesítésével összefüggő szervezési feladatokat. 

- Elvégzi a vágóhídra érkező állatszállítmányokon a vágóállatok vizsgálatát, figyelemmel kíséri 
az állatok szállításának, rakodásának és pihentetésének körülményeit. 

- Ellenőrzi a közfogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat. 
- Elvégzi a vágóállat vizsgálatot és a levágott (elejtett) állatok húsvizsgálatát, az állati eredetű 

élelmiszerek vizsgálatát. 
- Elvégzi vagy elvégezteti az utihullák, szálláshullák kórbonctani vizsgálatát; 
- Elvégezteti az érzékszervi és műszeres vizsgálatot, a mintavételt és kiegészítő vizsgálatot, 

illetve laboratóriumi vizsgálatot. 
- Elvégzi, illetve segíti a mintavételt a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokra és az élelmiszer 

biztonsági monitoring vizsgálatokra. Elkészíti a vizsgálati anyagok laboratóriumi kísérő iratait. 
- Elbírálja és igazolja az állati eredetű élelmiszerek fogyaszthatóságát. 
- Folyamatosan ellenőrzi az állatok, az állati eredetű élelmiszerek és -termékek forgalmazását. 
- Folyamatosan ellenőrzi járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az 

élelmiszer-előállítása, -tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása,-szállítása, -
forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az élelmiszer-előállító üzemre, a termelési technológiára és folyamatra, a tárolásra, a 
forgalmazásra, valamint az ezekben részt vevő személyek számára előírt élelmiszer-higiéniai 
feltételek megtartását. 

- Ellenőrzi, felügyeli a hatósági kisegítő személyzet tevékenységét. 
- Ellenőrzi Járványügyi szempontból az állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz 

ártalmatlanná tételét. 
- Figyelemmel kíséri az üzem higiéniai önellenőrzési kötelezettségeinek teljesítését. 
- Kiállítja és aláírásra előkészíti az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges 

állategészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 
- Naprakészen vezeti az előírt nyilvántartásokat; 
- Felfüggeszti azonnali hatállyal a súlyos, a fogyasztó egészségét is veszélyeztető higiéniai 

állapot esetén az üzem működését. 
- Rögzíti a lényeges észrevételeket jegyzőkönyvben, az üzemeltetőt intézkedési terv 

benyújtására kötelezi, melyben foglaltak határidőre történő megvalósulását visszaellenőrzi és 
ezt a tényt jegyzőkönyvben rögzíti. 

- Megfelelő munkakapcsolatot tart az élelmiszer biztonságért tevékenykedő társhatóságokkal 
és környezetvédelmi szervekkel. 

 
Az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő feladatai:   
 
- Ellátja a felügyelete alá tartozó élelmiszerforgalmazó létesítmények hatósági felügyeletével 

kapcsolatos feladatokat. 
- Ellátja a szakhatósági eljárással összefüggő feladatokat. 
- Vezeti az élelmiszervállalkozások naprakész nyilvántartását, végzi ezen egységek 
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kockázatbecslés alapján megállapított gyakoriságú és mélységű ellenőrzését, nyilvántartja 
ezen egységek kockázati besorolását. 

- Ellenőrzéskor vizsgálja az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket, eljárásokat, technológiákat, 
felhasznált anyagokat, félkész és késztermékeket, mintavételt végez, zárol, tevékenységet 
felfüggeszt, korlátoz. Gondoskodik forgalomból történő kivonásról, ártalmatlanításra történő 
utalásról, ezek végrehajtásának ellenőrzéséről. 

- Szükség esetén forgalmazás megtiltása, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból 
történő kivonása, megsemmisítés elrendelése, ennek megtörténtének felügyelete. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel, a kiadmány-tervezetet előkészíti, a határozatot kiadmányozza. A 
benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult hatósághoz felterjeszti.  

- Ellátja a nyilvántartások naprakész vezetését. 
- Mintavételi eljárást folytat le. 
- Ellátja az ügyeleti szolgálatot. 
- A leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
- Kivizsgálja és feltárja a bejelentett élelmiszer-fertőzési, mérgezési eseményeket, vagy azok 

gyanúját az élelmiszerek vonatkozásában a jogszabályban előírtak szerint. 
- A készenléti csomagot felhasználásra kész állapotában úgy tárolja, hogy az mind 

munkaidőben, mind munkaidőn kívül rendelkezésére és felhasználásra készen álljon. 
- A határidős eszközöket nyilvántartja, felhasználhatóságuk idejének lejártakor cseréjét 

kezdeményezi. 
- Ivóvíz mintákat vesz hatósági vizsgálatra. 
- Részt vesz az Európai Unió által meghatározott ellenőrzési és mintavételi program 

illetékességi területét érintő eljárásokban. 
- Részt vesz az akció- és célellenőrzésekben, jelentéseket készít. 
- Felügyeli a nagy tömegeket mozgató, kitelepüléssel járó rendezvényeket, ellenőrzi az 

élelmiszer-forgalmazással járó kitelepüléseket. 
- Együttműködik önkormányzatokkal, társhatóságokkal. 
- Szakterületén közreműködik média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 
- Munkája során felvilágosító, megelőző tevékenységet végez. 
- Megkeresésre élelmiszerbiztonsági szakvéleményt ad ki. 
- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 

folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 
- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 
- Éves munkatervet készít. 
- Figyeli az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket és trendeket, szükség esetén jelzi a 

vezetőnek. 
 
A titkársági ügyintéző feladata: 
 
- Ellátja a járási főállatorvos és helyettesének munkája során felmerülő valamennyi 

adminisztrációs tevékenységet, vezeti a szabadságokat, adatszolgáltatást végez, 
levelezéseket folytat. 

- Végzi a napi postabontással kapcsolatos teendőket, a be-és kimenő iratokat érkezteti, iktatja, 
irattárba helyezi, az ügyintézési határidőkről nyilvántartást vezet. 

- Elkészíti és továbbítja dekádonként a pénzügyi elszámolást.  
- Vezeti a járási főállatorvos irányításával a fertőző állatbetegségek nyilvántartását, gyűjti az 

ezzel kapcsolatos jelentéseket, havonként összesítést készít és azt az Igazgatóság felé 
továbbítja. 

- Elvégzi a szükséges adatrögzítéseket a számítógépes alrendszerekben. 
- Elkészíti és egyezteti a statisztikákat.  
- Fogadja az Osztály ügyfélfogadási idejében a járási főállatorvos távollétében az ügyfeleket. 
- Gondoskodik - szükség esetén - a vakcinák tárolásáról, valamint azok időbeni szétosztásáról.  
- Megszervezi időszakos szűrővizsgálatok esetén a kötelező vizsgálati anyagok határidőre 

történő beküldését. 
- Naprakészen vezeti az osztály összes nyilvántartását. 
- Átveszi a járási beérkező iratokat, melyeket az érintett, ill. valamennyi körzetbe tartozó 

állatorvos részére továbbít. 
- Megszervezi rendszeresen a járási állatorvosi értekezleteket. 
- Kapcsolatot tart a járásba tartozó állatorvosokkal. 
- Felel a leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért, melyekért teljes anyagi felelősséggel 
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tartozik. 
 
Az állategészségügyi szaksegéd feladatai: 
 
- Elvégzi és nyilvántartja a vágóállatok levágás előtti és levágást követő húsvizsgálatával 

kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatokat 
- Ellenőrzi, összegyűjti és megőrzi a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvos szakmai irányítása 

mellett 
- az élőállat szállítmányokat kísérő igazolásokat. 
- Elvégzi az élőállat vizsgálatot, megállapításairól nyilvántartást vezet. Gyanú esetén 

haladéktalanul értesíti a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvost. 
- Elvégzi a vágás utáni húsvizsgálatot, a vizsgálatok során tapasztalt eltérés esetén 

gondoskodik az állati test és a hozzá tartozó belszervek és bélgarnitúra elkülönítéséről a 
hatósági állatorvos felülvizsgálatáig. Haladéktalanul értesíti a hatósági állatorvost. 

- Részt vesz a húsvizsgálattal kapcsolatos adminisztráció vezetésében. 
- Részt vesz a levágott állatok fogyasztásra való alkalmasságának elbírálásában. 
- Részt vesz a hatósági mintavételekben. 
- Részt vesz a TSE vizsgálatra kötelezett vágott állatok agyvelő mintáinak levételében. 
- Elvégzi a levágott sertések trichinella vizsgálatát. 
- Részt vesz a termelőhelyeken a tisztítási-fertőtlenítési utasítás betartásának és a személyi 

higiénia szabályainak ellenőrzésében. 
- Részt vesz a technológiával kapcsolatos higiéniai követelmények betartásának 

ellenőrzésében. 
- Részt vesz a nem ehető melléktermékek és hulladékok gyűjtésének, tárolásának, 

elszállításának ellenőrzésében. 
- Haladéktalanul jelenti a vágócsarnokban, a húsvizsgálat során vagy ellenőrzései során észlelt 

hiányosságot, rendellenességet a hatósági állatorvosnak. 
- Nyilvántartást vezet a feladatkörében elvégzett vizsgálatok, ellenőrzések, mintavételek 

adatairól.  
- A trichinella vizsgálathoz szükséges vegyszerek mennyiségét naprakészen nyilvántartja. 

 
Élelmiszerbiztonsági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a közvetlen felettese munkája során felmerülő valamennyi adminisztrációs 

tevékenységet, szabadság nyilvántartást vezet, a bérszámfejtés és a munkaügy, gazdasági 
igazgatóság részére adatszolgáltatást végez, levelezéseket folytat. 

- Elvégzi a napi postabontással kapcsolatos teendőket, be- és kimenő iratokat iktat, irattárba 
helyezi 

- Fogadja a közvetlen felettese távollétében az ügyfeleket, döntésre előkészíti a soros ügyeket. 
- Elkészíti a Statisztikát, egyeztet, jelentésekhez adatokat gyűjt. 
- Ellenőrzi az élelmiszertároló és forgalmazó egységeket, ennek során élelmiszerellenőrzést, 

érzékszervi vizsgálatot végez, szemlét tart. 
- Megtiltja - szükség esetén - a forgalmazást, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból 

történő kivonás, megsemmisítés elrendelésekor felügyeli ennek megtörténtét.  
- Elkészíti a Jegyzőkönyvet, előkészíti a határozatokat, valamint kiadja azokat – rendelkező és 

büntetést kiszabó -, ügyfélértesítőket készítése, betartja az ügyintézési határidőket.  
- Vezeti és naprakészen tartja a Nyilvántartásokat.  
- Biztosítja az ügyeleti szolgálatot.  
- Beszedi az Igazgatási szolgáltatási díjakat és határidőre elszámol. 
- Felel a leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért, melyekért teljes anyagi felelősséggel 

tartozik. 
- Vezeti az élőállatok vizsgálatával kapcsolatos nyilvántartást. 
- Vezeti a vágott állatok húsvizsgálatával kapcsolatos nyilvántartásokat. 

 
III.10. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
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III.11. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

-  szakügyintéző (szakmai koordinátor) 
-  szakügyintéző I. 
-  szakügyintéző II.  
-  ügyintéző 
 

A szakügyintéző (szakmai koordinátor) feladatai: 
 
Koordinálja és ellenőrzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások 
megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus nyilvántartások 
vezetésével, keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a munkáltatói kapcsolattartással, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.   
 
A szakügyintéző I. feladatai: 
 
- Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 

bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal 
kapcsolatos döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések 
lefolytatása, a munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók 
szervezése, továbbá a csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és 
Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával 
kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással kapcsolatos feladatok elvégzése.  

- Ellátja a kihelyezett ügyfélfogadással kapcsolatos szervezést.  
- Az álláskereséséi nyilvántartással és ellátással kapcsolatos panaszok kezelésével, a postai 

küldemények szignálásával, az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos 
döntések ellenőrzését, valamint a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozását.  

 
A szakügyintéző II. feladatai: 
 
- Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 

bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal 
kapcsolatos döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések 
lefolytatása, a munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók 
szervezése, továbbá a csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és 
Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával 
kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással kapcsolatos feladatok elvégzése.  

- Aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások megállapításával, folyósításával, 
megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus nyilvántartások vezetésével, 
keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat lát el. 

 
Az ügyintéző feladatai: 
 
Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 
bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos 
döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a 
munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a 
csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése.  
 
III.12. Földhivatali osztályvezető 
 
Feladata a Földhivatali Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.13. A Földhivatali Osztály munkakörei: 
 

- földmérési ügyintéző 
- térképtári adatszolgáltató 
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- földügyi ügyintéző 
- földhasználati nyilvántartási ügyintéző 
- ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
- igazgatási ügyintéző  
- ügykezelő 

 
A földmérési ügyintéző feladatai: 
 
- Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban.  
- Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével kapcsolatos a járási hivatal hatáskörébe utalt földmérési feladatokat. 
- Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, amennyiben ingatlanrendezői minősítéssel rendelkezik, a 
változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja. 

- Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban. 
- A járási hivatal keretén belül kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást 

végez. 
- Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását. 

 
A térképtári adatszolgáltató feladatai: 
 
- Földmérési célú geodéziai munkák záradékolásával kapcsolatban a munkarészeket iktatja, 

szignálja az automatikus szignálási jegyzék alapján 
- A záradékolt munkarészeket irattárazza, átadja az ingatlan-nyilvántartási szakterület illetve a 

készítők részére, valamint a jogerősítést átvezeti a térképtári munkarészeken. 
- A Hajdúböszörményi Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések digitális 

alaptérképeibe történő betekintést biztosítja, azokból hiteles térképmásolat szolgáltat. 
- A TAKARNET-en keresztül az országos adatbázisból térképmásolatot szolgáltat. 
- A térképtári adatszolgáltatást folyamatosan, határidőn belül biztosítja a földmérő 

jogosultsággal rendelkezők számára. 
- Gondoskodik az adatszolgáltatási és az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 
- Az elektronikus és papír alapú térképtári anyagokat kezeli és azok megóvásáról gondoskodik, 

a munkarészekről jogosultak részére másolatot ad ki.  
- Osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatosan adminisztratív feladatokat végez. 
- Az ügyfeleket tájékoztatja a hivatal illetékességi területén található ingatlanokat érintő és a 

Földhivatali Osztály hatáskörébe tartozó kérdésekben. 
 
A földügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a termőföld végleges és időleges más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági 

feladatokat. 
- Megteszi a földvédelmi engedélyezési eljárás során a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 

jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért. 
- Gondoskodik a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén a földvédelmi 

szempontok fokozott érvényre jutásáról. 
- Megteszi a szükséges lépéseket a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása 

tárgyában hozott jogerős és végrehajtható döntéseiben a megállapított kötelezettségek 
nyomon követése érdekében. 

- Továbbítja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére a jogerős 
engedélyező határozatokat, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, 
az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásában. 

- Ellátja a földvédelmi járulék törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat. 

- Részt vesz az éves határszemle és parlagfű elleni közérdekű védekezés munkálataiban. 
- Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 

 
- A földhasználati nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
-  
- Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat 

szolgáltat, ennek keretében legalább 8 db intézkedés / munkanap iratmennyiséget 
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foganatosít. 
- Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
- Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 

valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket. 

- Vezeti a földműves nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat. 
- Ellenőrzi a földműves nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
- Feladata a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával kapcsolatos eljárások 

szakszerű lefolytatása. 
 
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
 
- Döntést hoz a jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként 

nem rendelkezik – az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági 
ügyekben. 

- Ezen munkaköri feladat keretében legalább 12 intézkedés / munkanap iratmennyiséget 
foganatosít. 

- Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 
- Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról. 
- Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 
- Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében. 
- Összeállítja az ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat. 
- Ügyeletet tart beosztás szerint a soron kívüli ügyintézésben. 
- Gondoskodik a beadványok, kérelmek panaszok önálló, határidőn belüli jogszabályszerű 

ügyintézéséről és határozattal/végzéssel történő lezárásáról. 
- Gondoskodik a határozattal/végzéssel lezárt ügyek postázásáról, az eljárási díj megfizetését 

igazoló számlák aktához rendeléséről, számlák elkészítéséről, a számlázásra irányadó 
követelmények betartása mellett. 

- Tájékoztatás nyújtása az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfelek részére. 
- Teljesíti a havi statisztikai adatok teljes körű, határidőben (minden hónap 2.-ig) történő 

bejelentését. 
- Részt vesz a postázási munkafolyamatban a határozatok, hiánypótlások, értesítések 

megfelelő időben történő kézbesítése érdekében. 
 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 
- A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó beadványokat érkezteti, iktatja, a kérelem 

tartalmának megfelelően a kérelemben foglalt ingatlanra széljegyzi. 
- Az érkeztetett beadványokat automatikus szignálási jegyzékben meghatározott beosztás vagy 

vezetői utasítás szerint ügyintézőre szignálja és továbbítja. 
- A földhasználati nyilvántartásból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat, ennek 

keretében a földhasználati lap díját számlázza. 
- Teljesíti a belföldi jogsegélykérelmeket (megkeresések). 
- A pénzkezelési szabályzat mellékletét képező megbízás szerint ellátja a pénzkezelő hely 

pénztárosi feladatait. 
- A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó települések ingatlanaira vonatkozóan biztosítja 

a tulajdoni lap adataiba történő betekintés, azokról hiteles tulajdoni lap másolatot és földkönyvi 
kivonatot szolgáltat. 

- TAKARNET-en keresztül tulajdoni lap másolatot szolgáltat az országos adatbázisból. 
- Tájékoztatja az ügyfeleket a járási hivatal illetékességi területén található ingatlanokat érintő 

és a járási hivatal hatáskörébe tartozó kérdésekben. 
- Gondoskodik a hiteles tulajdoni lap másolat kiadásához szükséges biztonsági elemek 

tárolására, felhasználására, hitelesítésére vonatkozó szabályok maradéktalan betartásáról. 
- Gondoskodik a nyilvántartásból kikerülő iratok időben történő kivételéről, ügyintézőhöz 

juttatásáról. 
- A jogerős döntéssel lezárt ügyiratokat irattárba helyezi, az irattárat folyamatosan rendezi, 

rendben tartja. 
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- Az iratokat az irattárban megkeresi, azok kiadását és a visszavételezését dokumentálja.  
- Az irattárazott okiratokba történő betekintést biztosítja, azokról jogosultak részére másolatot 

szolgáltat. 
- Gondoskodik az egyszerűsített határozatok, egyéb érdemi döntések, érdemi döntésnek nem 

minősülő közbenső intézkedések határidőben történő postázásáról. 
- Gondoskodik a visszaérkező tértivevények megfelelő ügyiratokhoz történő csatolásáról. 

 
Az ügykezelő feladatai: 
 
- Összefogja a postázási munkafolyamat teendőit, szervezi a postázás egyes munkafolyamatait 

annak érdekében, hogy a postázó folyamatosan naprakészen működjön, gondoskodik a soron 
kívüli küldemények haladéktalan kipostázásáról.  

- Elszámoltatja a postázásban résztvevőket, ellenőrzi a teljesítménykövetelmények betartását. 
- A Földhivatali Osztály részére érkező postát érkezteti. 
- Részt vesz a boríték és tértivevény nyomtatásban.  
- Gondoskodik a postázásra átadott ügyiratok regisztrált átadás-átvételéről annak érdekében, 

hogy az ügyirat hivatali kényszerpályája követhető legyen. 
 
III. 14. Népegészségügyi osztályvezető, járási tisztifőorvos 
 
Feladata a Népegészségügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.15. Népegészségügyi Osztály munkakörei 
 

- közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
- igazgatási ügyintéző 
- vezető védőnő, családvédő védőnő 

  
A közegészségügyi-járványügyi felügyelő feladatai: 
 
- Ellátja a közegészségügyi (a környezet-, és település-egészségügyi, az élelmezés-, és 

táplálkozás-egészségügyi, a gyermek- és ifjúság-egészségügyi, a kémiai biztonsági), a 
járványügyi, a kórházhigiénés és az egészségügyi igazgatási szakterület jogszabályokban 
meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatait.  

- Kivizsgálja a panaszbejelentést, megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.  
- Részt vesz célvizsgálatok végrehajtásában, a munkatervi feladatok, a hatósági ellenőrzési 

terv teljesítésében, jelentéseket, beszámolót készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl.  
- Részt vesz az ügyfélfogadásban. 

 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 
- Ügyintézési feladatkörben a temetkezéssel kapcsolatos ügyiratokat a határozat készítéshez 

előkészíti, közreműködik az osztály szintű jelentések, adatszolgáltatások elkészítésében, 
azokat összeállítja. 

- Titkársági feladatkörben kezeli a titkárságra érkező szóbeli, és elektronikus megkereséseket, 
szükség szerint a feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást ad. 

- A szervezett emlőszűrés esetén részt vesz a buszos utazások szervezésében. 
- Ellátja az anyag-, eszköz-nyilvántartással, rendeléssel kapcsolatos feladatokat. 
- A hajdúböszörményi irodánál ellátja a leltárfelelősi teendőket. 
- Ellátja a humánpolitikai teendők adminisztratív tevékenységét. Gondoskodik a munkatársak 

részére a különböző juttatások, jegyzékek, iratok szétosztásáról, valamint a dolgozók 
bérleteinek elszámolásáról. Elkészíti, és határidőre továbbítja a munkavállalókra vonatkozó 
jelentéseket (táppénz, szabadság, jelenléti ív). Vezeti a rendkívüli munkavégzés 
nyilvántartását.  

- Végzi a rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez kapcsolódó feladatokat. Ellátja a 
dolgozókat a szükséges esetekben kiküldetési rendelvénnyel, felülvizsgálja az elszámolás 
helyességét.  

- A kiszállási terv összehangolásában részt vesz, a gépjármű igényt az előírt nyomtatványon 
eljuttatja a gépjármű koordinátor felé. 

- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 
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iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, 
irattárazásával (központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével 
kapcsolatos teendőket és ezek ellenőrzését. Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő 
részére történő dokumentált kiadásáról és visszavételéről. 

- Vezeti a bélyegző-nyilvántartást, ellátja a bélyegzők kiadásával, selejtezésével illetve 
biztonságos tárolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bélyegzők vezetői utasítás 
szerinti használatáról. 

 
A vezető védőnő, családvédő védőnő feladatai: 
 
- Ellátja a védőnői szakfelügyelet jogszabályban meghatározott feladatait. Segíti a védőnői 

ellátás hatékony, megfelelő színvonalú működését, az ágazati jogszabályok érvényesülését.  
- Gyűjti, összesíti, szolgáltatja az adatokat a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatban, 

továbbá értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat. 
- Ellátja a Családvédelmi Szolgálat jogszabályban meghatározott feladatait.  
- Tartja a Családtervezési, ifjúsági és családvédelmi tanácsadást.  
- Eljár a terhesség-megszakítás iránti kérelemmel jelentkezők ügyében.  
- Vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását. A kérelem eredeti 

példányát átadja a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott intézménynek. 
 
 

IV. FEJEZET 
 

MŰKÖDÉSI REND 
 
 

A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és 
az egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő 
alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
 
A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői 
és munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat 
elvégezni. Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias 
tájékoztatást, felvilágosítást adni. 
 

V. FEJEZET 
 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 

V.1. Általános munkarend  
hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  

 pénteken:       8.00 órától 14.00 óráig tart.  
 
A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés 
és távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő 
távollét időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó 
akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
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V.2. Általánostól eltérő munkarend 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az 
általánostól eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
Általánostól eltérő munkarend:  
    

Kormányablak  Okmányiroda 
hétfő:   7.00 – 17.00  8.00 – 16.00 
kedd:    8.00 – 17.00  8.00 – 18.00 
szerda:  8.00 – 17.00  8.00 – 16.00 
csütörtök:  8.00 – 18.00  8.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 16.00  8.00 – 14.00 

Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók (a kormányablak munkatársai) egy havi 
munkaidőkeretben dolgoznak.  
 
V.3. Ügyfélfogadás rendje 
 
V.3.1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 

Kormányablak 
hétfő:   7.00 – 17.00 
kedd:    8.00 – 17.00 
szerda:  8.00 – 17.00 
csütörtök:  8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 16.00 
 

b) 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 
   Okmányiroda 

hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:    8.00 – 18.00 
szerda:                    12.00 – 16.00 
csütörtök:  8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 

 
V.3.2. A Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 

 
 

hatósági ügyekben gyámügyi ügyekben  építésügyi ügyekben 
hétfő:  8.00 – 13.00  8.00 – 13.00         – 
kedd:  12.00 – 16.00 12.00 – 16.00  8.00 – 12.00 
szerda: 8.00 – 16.00  8.00 – 16.00  8.00 – 12.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00  8.00 – 13.00  8.00 – 12.00 
péntek: 8.00 – 13.00  ügyelet          – 
 

b) 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.  
hatósági ügyekben   gyámügyi ügyekben 

hétfő:   8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
kedd:  8.00 – 16.00   8.00 – 16.00 
szerda: 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 
csütörtök:  8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00   ügyelet  
 

V.3.3. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. 

hétfő:   8.00 – 16.00 
kedd:  8.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 16.00 
csütörtök:  8.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 





2015. június 1. 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I.1. Az ügyrend hatálya 
Az ügyrend hatálya kiterjed a Hajdúhadházi Járási Hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) valamennyi 
kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére. 
 
I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúhadházi Járási Hivatala 
b./ Székhely: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. 

Kirendeltség: 4243 Téglás, Kossuth u. 43/A. 
Települési ügysegédi  
helyszínek:  4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

c./ Postafiók címe: 4242 Hajdúhadház, Pf.: 45. 
 Telefonszám: +36/52 583-420 

E-mail cím: hajduhadhaz.jh@hbmkh.gov.hu 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar  
 

I.3. Illetékesség 
A járási hivatal illetékessége Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás településekre terjed ki a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. melléklet 8. pontjának 8.6. alpontja alapján. 
 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 
 
A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az 
ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. 
Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) van. Hivatalból indult eljárásra Bocskaikert és Téglás esetében a Tégláson működő 
okmányiroda, Hajdúhadház esetében a Hajdúhadházon működő okmányiroda illetékes.  
 
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.6.2. alpontja szerint a Hajdúhadházi járás 
illetékességi területén látja el.  
 
I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  
 

a) Okmányirodai Osztály 
b) Hatósági Osztály 
c) Gyámügyi Osztály 
d) Foglalkoztatási Osztály 

 
 

II. FEJEZET  
 

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 
 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 

mailto:hajduhadhaz.jh@hbmkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
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A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki.  
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
 
II.1.1. Az Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja  

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

d) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben, a közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott; 

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

f) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
g) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 
h) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 
i) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  

j) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített 
 feladatokat, továbbá 

l) a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
m) közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 
II.1.2 Az Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 
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c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a tevékenységi 
körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.2.2. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyiadat-és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadását, lakcímbejelentés fogadását, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén új 
igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló kérelmét, 
hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét 
be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja 
szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait tartalmazó 

nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot lát el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben a 

magánszemély által igazolt és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével, 
megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 
m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 

valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az okmányok 
kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.2.3. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második magánútlevél, 
szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és az útiokmány- 
nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő feladatokat. 
c) Végzi a soron kívüli- valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 

nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 
d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 

központi adatkezelő szervet. 
 
II.1.2.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, cseréli 
a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői engedély 
kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti 
kérelmeket. 
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b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti 
kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére vonatkozó 
adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett 
kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével, valamint a használt járművek forgalomba 
helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv, a forgalmi engedély, valamint a rendszámtábla eltulajdonításával, 
elvesztésével, azok pótlásával, továbbá a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő 
feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra vonatkozó 
kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának 
engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel összefüggő 
kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezése előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, az 

egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának 
engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő egyes feladatokat. 
 
II.1.2.5. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így különösen 
a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, valamint a 
parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – szakértői 
bizottsághoz címzett, de az okmányirodai osztályhoz benyújtott kérelmek kapcsolatos – 
feladatok ellátása.  

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.2.6. A Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

c) Kezeli az Okmányirodai Osztályhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 
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II.1.2.7. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.2.8. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
d) Szükség esetén önálló bírósági végrehajtó kirendelése. 

 
II.1.2.9. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
 
II.1.2.10. Okmányirodai bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján az Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.3. A Hatósági Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valamint a 
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a járási 
hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket; 

b) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt oktatási ügyeket. 

c) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
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- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. 
(I. 30.) Korm. rendelet,  

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet,  
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  
- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 

28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 

fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 
szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet,  
- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő 

és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a 
nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Korm. rendelet,  

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi 
ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet. 

d) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény,  

- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz 
kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,  
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- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás és 
a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek 
kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól szóló 
71/2014. (XII. 19.) BM rendelet, 

e) az ügyiratkezeléssel kapcsolatban ellátja 
- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, az elektronikus ügyintézés 
részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 
31.) MvM utasításban meghatározott; 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott feladatokat. 

f) a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 
- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 
- a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben meghatározott; 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvényben meghatározott; 
 

II.1.4. A Hatósági Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Szociális igazgatás: 

a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt 
ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban részesülőkről 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a 
támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint 
a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatáshoz 
kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  
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d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A megállapított jogosultságról 
hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, 
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” 
programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.4.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 

b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 

c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést. 

d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási 
intézmény körzetében van. 

f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 
részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban 
történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 

h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, vagy 

ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 
j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 
Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat. 

 
II.1.4.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.4.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, az 
engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 

g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 
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h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 
alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának 
korlátozását, illetve megtiltását, 

i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet 
a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  

 
II.1.4.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, 
ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, 
temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás 
folyósítása végett. 
 
II.1.4.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközmű-
rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül 
nem teljesíti, 

b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 
lényegesen nem akadályozza. 

 
II.1.4.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő 
járdaépítést). 
 
II.1.4.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 
vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.4.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és 
a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 
szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 
használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 
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II.1.4.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 
kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú 
támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási hivatal javaslatot tesz, mely 
alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
 
II.1.4.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 
II.1.4.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
 
II.1.4.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 
 
II.1.4.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, 
állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.4.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.4.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 

a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 

bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.4.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 
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f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.5. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, kapcsolattartással, 

titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 
e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatok 

ellátása. 
h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 
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k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése 
tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel összefüggésben 

kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában. 
t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 

kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 
v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 

igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, előkészítési 

és továbbítási feladatok ellátása. 
y) A TAKARNET programból történő tulajdoni lap lekérdezés. 
z) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
aa) A minősített küldemény, a minősített adat kezelése. 
bb) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
cc) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő feladatok 

ellátása. 
dd) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 

eljuttatása. 
ee) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
II.1.5. A Gyámügyi Osztály feladatai körében ellátja  

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a 
gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatban, 

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

e) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

f) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 
törvény szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

g) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz telepített 
további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 
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II.1.6.  A Gyámügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.6.1. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
h) 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, 

i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
II.1.6.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.6.3. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
 

II.1.6.4. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
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perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

 cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
 da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
 db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 
II.1.6.5. Az örökbefogadással kapcsolatban: 
 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 

 
II.1.6.6. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 
 
 



16 
 

II.1.6.7. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
 

II.1.6.8. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb 
biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.6.9. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) 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,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
II.1.6.10. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 
 
II.1.6.11. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
 
II.1.6.12. 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 a gyámhatóság hatáskörébe 
tartozik. 
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II.1.6.13. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört a gyámhivatal gyakorolja.  
 
II.1.6.14. A gyámhivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként.  
 
II.1.6.15. A gyámhivatal gyakorolja a Start számlával, kincstári letéti a Start számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 
 
II.1.7. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 
- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben 
meghatározott a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, 

d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben és 
az ezen törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.8. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 
II.1.8.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
b) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 

megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

c) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 
d) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

e) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
II.1.8.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés megszüntetéséről a 
jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén beszerzi 
az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 
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f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a gyermektartásdíj 

levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése iránt, továbbá a 
visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
 
II.1.8.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 
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II.1.8.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 
a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 

mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 
b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 

szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.8.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más osztályt 

is érint.  
 
II.1.8.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, megszüntető, 
szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy státuszában 
történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez jogosultságot, kereső 
tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre kerül.  

 
II.1.8.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy munkát 
(különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  

b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 
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c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 
beszerzésére. 

d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 
e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 
f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  
g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 

 
 
 

III. FEJEZET 
 

A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
 
III.1. Hivatalvezető 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 
c) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket 

készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
d) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatokat. 
e) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat-és hatásköreit. 
f) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 
g) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
 
III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 

b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai segítség 
nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti egységei által 
előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 

d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
 
III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az 

ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik a 

hivatali fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által kiadmányozandó 

ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási hivatalvezető-

helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
 

III.4. Okmányirodai osztályvezető 
Feladata az Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5. Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

- okmányirodai ügyintéző 
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Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 
 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben intézhető 

ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 

kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik az Okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok 

átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 
- Közreműködik az Okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában és 

továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve szervezeti 
egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírásmintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, törléssel 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban előírt 
adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási 

feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 

jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 

üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 
- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 

közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  
- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 

szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 
- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, valamint 

azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 

okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új adatok 

esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 
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pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 
- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 

hatósághoz. 
- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, 

tevékenységeket. 
- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 

 
III.6. Hatósági osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Hatósági Osztály munkakörei: 
 

- hatósági ügyintéző 
- iktató-postázó 
- szabálysértési ügyintéző 
- szociális ügyintéző 

 
A hatósági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési szolgáltatás 

engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének 
összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi szervezettel kapcsolatos 
egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon 
(állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, 
valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, 
illetve megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, villamos 
energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a biztonságos 
szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos feladatokat.  

- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő 
szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó 
bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat. A járási hivatal nyilvántartásában 
szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan 
rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt 
igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a 
Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
Az iktató-postázó feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését. 

- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 

visszavételéről. 
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- Gondoskodik bélyegzők biztonságos tárolásáról, a vezető utasítása szerinti használatáról. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 
- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva lefolytatja a 

szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés jogszerűségéért. A 
járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben kiadmányozási jogot 
gyakorol. A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési nyilvántartási rendszerben, mely 
során felelős az adatrögzítés pontosságáért.  

- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot tart a 
végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket. Kiskorú 
veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével kezdeményezi a 
gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, óvodai nevelésben 
való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség esetén 
adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről. A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával együttműködik 
az ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel. Felelős az iratkezelési szabályok betartásáért. 

- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  

 
A szociális ügyintéző feladatai: 
 
- Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a közgyógyellátásra 

való jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a döntést 
követően intézkedik azok végrehajtásáról.  

- Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról 
történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi utalásának előkészítése. 
A támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal szociális ellátásokhoz 
kapcsolódó szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a 
pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Teljesíti a Jelent 
programmal a szociális ellátásokban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését az egészségbiztosítási szerv felé.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő 
fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal 
vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
III.8. Gyámügyi osztályvezető 
 
Feladata a Gyámügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.9. Gyámügyi Osztály munkakörei: 
 

-  gyámügyi ügyintéző 
 
A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Feladata a gyermek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, a 

kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes 
jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés. 

- Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó elé terjeszti.  
Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat szolgáltat. 
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III. 10. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.11. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

- szakügyintéző (szakmai koordinátor) 
- szakügyintéző I. 
- szakügyintéző II. 
- ügyintéző 

 
A szakügyintéző (szakmai koordinátor) feladatai: 
 
- Koordinálja és ellenőrzi, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a 

közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.  
- Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálását, az álláskeresési nyilvántartással és 

ellátással kapcsolatos döntések meghozatalával, az ezzel kapcsolatos panaszok kezelésével az 
álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzésével, a közérdekű 
munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézést, valamint a kiadmányozási 
szabályzat szerinti kiadmányozását.  

- Koordinálja az irattárazással kapcsolatos feladatok elvégzését.   
 

A szakügyintéző I. feladatai: 
 
Feladata az álláskereséséi nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 
bizonyítványok előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése. A Foglalkoztatási és 
Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával 
kapcsolatos ügyintézés, az irattárazással kapcsolatos feladatok elvégzése, valamint a kiadmányozási 
szabályzat szerinti kiadmányozása.  
 
A szakügyintéző II. feladatai: 
 
- Feladata a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, az analitikus 

nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a munkaerőigények rögzítése, a 
munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, az iratárazással kapcsolatos feladatok elvégzése.  

- Végzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások megállapításával, 
folyósításával, megszüntetésével. Visszakövetelésével, analitikus nyilvántartások vezetésével, 
keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. 

 
Az ügyintéző feladatai: 
 
Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 
bizonyítványok előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése. A Foglalkoztatási és 
Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, az irattárazással kapcsolatos feladatok elvégzése. 
 
 

 
IV. FEJEZET 

 
MŰKÖDÉSI REND 

 
 

A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és az 
egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- 
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és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
 
A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat elvégezni. 
Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, 
felvilágosítást adni. 
 

 
V. FEJEZET 

 
MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 

 
V.1.  Általános munkarend  
   hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  
              pénteken:        8.00 órától 14.00 óráig tart.  
 
A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő távollét 
időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának 
tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
 
V.2.  Általánostól eltérő munkarend 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az általánostól 
eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
 
Általánostól eltérő munkarend:  
 
   Hajdúhadházi  Téglási 

Okmányiroda  Okmányiroda 
hétfő:   8.00 – 18.00  8.00 – 16.30 
kedd:    8.00 – 16.30  8.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 16.30  8.00 – 16.30 
csütörtök: 8.00 – 16.00  8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 13.00  8.00 – 13.00 

 
Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók egy havi munkaidőkeretben dolgoznak. 
 
V.3.  Ügyfélfogadás rendje 
 
V.3.1.  Az Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 4. 

hétfő:   8.00 – 18.00 
kedd:    8.00 – 13.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

b) 4243 Téglás, Kossuth u. 43/A. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:    12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 13.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I.1. Az ügyrend hatálya 

Az ügyrend hatálya kiterjed a Hajdúnánási Járási Hivatal (a továbbiakban járási hivatal) valamennyi 

kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, munkavállalójára. 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala 
b./ Székhely: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. 
 Kirendeltség: 4090 Polgár, Zólyom u. 5. 
 Települési ügysegédi  

helyszínek: 4095 Folyás, Kossuth u. 13. 
4075 Görbeháza, Böszörményi út 39. 
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 
4096 Újtikos, Arany J. u. 12. 
 

c./ Postafiók címe: 4080 Hajdúnánás, Pf.: 95. 
 Telefonszám: +36/52 570-180 
 E-mail cím: hajdunanas.jh@hbmkh.gov.hu 
 Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar 
  
I.3. Illetékesség 
A járási hivatal illetékessége Folyás, Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos 
településekre terjed ki a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. melléklet 8. pontjának 
8.7. alpontja alapján. 
 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 
 
A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az 
ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.  
 
Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) van. Hivatalból indult eljárásra Hajdúnánás, Görbeháza esetében a Hajdúnánáson 
működő okmányiroda, Polgár, Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos esetében a Polgáron működő 
okmányiroda az illetékes.  
 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal illetékessége a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3.§-a és 2. 
melléklet 8. pontjának 8.5. alpontja szerint a Hajdúnánási és a Hajdúhadházi járás illetékességi 
területére terjed ki.  
 
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.7.2. alpontja szerint a Hajdúnánási járás 
illetékességi területén látja el. 
 
A járási hivatal Polgáron Munkaerőpiaci pontot működtet. 
 
I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  

a) Okmányirodai Osztály 
b) Hatósági és Gyámügyi Osztály 
c) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
d) Foglalkoztatási Osztály 

 

mailto:hajdunanas.jh@hbmkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
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II. FEJEZET  
 

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 
A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki.  
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
 
II.1.1. Az Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja  

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

d) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben, a közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott; 

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

f) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
g) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 
h) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 
i) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  

j) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített 
 feladatokat, továbbá 

l) a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
m) közreműködik a leltározási folyamatokban. 
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II.1.2 Az Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a tevékenységi 
körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.2.2. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyiadat-és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadását, lakcímbejelentés fogadását, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén új 
igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló 
kérelmét, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. 
életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás 
időpontja szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait 

tartalmazó nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot 

lát el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben 

a magánszemély által igazolt és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, 
elvesztésével, megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 
m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 

valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az okmányok 
kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.2.3. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második 
magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és 
az útiokmány- nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő 
feladatokat. 

c) Végzi a soron kívüli- valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 
nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 
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d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 
központi adatkezelő szervet. 

 
II.1.2.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, 
cseréli a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői 
engedély kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély 
cseréje iránti kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása 
iránti kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére 
vonatkozó adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása 
végett kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével, valamint a használt járművek 
forgalomba helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv, a forgalmi engedély, valamint a rendszámtábla eltulajdonításával, 
elvesztésével, azok pótlásával, továbbá a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő 
feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra 
vonatkozó kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos 
ellátásának engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel 
összefüggő kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezése előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, 

az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, 
legyártásának engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő egyes feladatokat. 
 
II.1.2.5. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így különösen 
a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, valamint a 
parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – szakértői 
bizottsághoz címzett, de az okmányirodai osztályhoz benyújtott kérelmek kapcsolatos – 
feladatok ellátása.  

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.2.6. A Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 
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a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

c) Kezeli az Okmányirodai Osztályhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

 
II.1.2.7. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.2.8. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
d) Szükség esetén önálló bírósági végrehajtó kirendelése. 

 
II.1.2.9. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
 
II.1.2.10. Okmányirodai bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján az Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.3. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valamint a 
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a járási 
hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket; 

b) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt oktatási ügyeket; 

c) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
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- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény,  

- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 
szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,  

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet,  
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  
- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 46/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 

esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. 
rendelet,  

- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Korm. rendelet,  

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet. 
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d) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,  
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint 
ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,  

- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 
adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített 
adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra 
tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) 
BM rendelet,  

- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes 
letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási 
intézetek kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól 
szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a 
gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatban, 

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

h) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

i) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

j) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 
szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz telepített 
további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat, 

l) a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 
- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 
- a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben meghatározott; 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 

évi CXXVIII. törvényben meghatározott; 
m) az ügyiratkezeléssel kapcsolatban ellátja  

-  a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015.  
(III. 31.) MvM utasításban meghatározott;  
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- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, az elektronikus 
ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott feladatokat. 

II.1.4. A Hatósági és Gyámügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Szociális igazgatás: 

a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt 
ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban részesülőkről 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a 
támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint 
a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatáshoz 
kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A megállapított jogosultságról 
hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, 
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” 
programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.4.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 

b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 

c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést. 

d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási 
intézmény körzetében van. 
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f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 
részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban 
történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 

h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, vagy 

ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 
j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 
Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat. 

 
II.1.4.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.4.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, az 
engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 

g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 

h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 
alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának 
korlátozását, illetve megtiltását, 

i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet 
a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  

 
II.1.4.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, 
ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, 
temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás 
folyósítása végett. 
 
II.1.4.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközmű-
rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül 
nem teljesíti, 

b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 
lényegesen nem akadályozza. 
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II.1.4.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő 
járdaépítést). 
 
II.1.4.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 
vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.4.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és 
a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 
szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 
használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 
II.1.4.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 
kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú 
támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási hivatal javaslatot tesz, mely 
alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
 
II.1.4.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 
II.1.4.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
 
II.1.4.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 
 
II.1.4.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, 
állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.4.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.4.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 
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a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 

bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.4.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
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e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 
elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.5. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
h) 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, 

i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
II.1.4.6. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.4.7. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
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II.1.4.8. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
 da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
 db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 
II.1.4.9. Az örökbefogadással kapcsolatban: 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 
 

II.1.4.10. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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, 
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j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

II.1.4.11. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
 

II.1.4.12. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb 
biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.4.13. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) 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,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
II.1.4.14. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 
 
II.1.4.15. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
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II.1.4.16. 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 a gyámhatóság hatáskörébe 
tartozik. 
 
II.1.4.17. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört a gyámhivatal gyakorolja.  
 
II.1.4.18. A gyámhivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként.  
 
II.1.4.19. A gyámhivatal gyakorolja a Start számlával, kincstári letéti a Start számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 
II.1.4.20. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, kapcsolattartással, 

titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 
e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatok 

ellátása. 
h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése 
tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel összefüggésben 

kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában. 
t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 

kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 
v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 

igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, előkészítési 

és továbbítási feladatok ellátása. 
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y) A TAKARNET programból történő tulajdoni lap lekérdezés. 
z) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
aa) A minősített küldemény, a minősített adat kezelése. 
bb) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
cc) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő feladatok 

ellátása. 
dd) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 

eljuttatása. 
ee) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
II.1.5. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai körében ellátja  

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben rögzített és 
az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról kiadott 68/2015. (III. 30.) 
Korm. rendeletben, valamint az Európai Unió különböző szintű, vonatkozó jogforrásaiban 
meghatározott: 

- állategészségügyi, járványvédelmi 
- állatvédelmi, 
- takarmányellenőrzési, 
- gyógyszerellenőrzési, 
- állati eredetű melléktermékek ellenőrzésével kapcsolatos, 
- állattenyésztési, valamint  
- élelmiszerbiztonsági 

feladatokat, 
b) állategészségügy és járványvédelem vonatkozásában a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel 

kiadott Állategészségügyi Szabályzat és a különböző fertőző betegségek megelőzése és 
leküzdése tárgyában kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 

c) állatvédelem vonatkozásában az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvényben rögzített, az állatvédelmi hatóság kijelöléséről kiadott 334/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat, 

d) a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól kiadott 32/1999. (III. 31.) 
FVM rendeletben, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról kiadott 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendeletben és további végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatokat, 

e) takarmányellenőrzéssel kapcsolatban a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának 
és felhasználásának egyes szabályairól kiadott 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletben, a Magyar 
Takarmánykódex előírásairól kiadott 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

f) gyógyszerellenőrzéssel kapcsolatban az állatgyógyászati termékekről kiadott 128/2009. (X. 
6.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

g) állati eredetű melléktermékek vonatkozásában a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról kiadott 
45/2012. (V. 8.) VM rendeletben meghatározott feladatokat, 

h) állattenyésztéssel kapcsolatban a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 99/2002. (XI. 5.) FVM 
rendeletben, a lófélék egyedeinek azonosításáról kiadott 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben, 
a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 
116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben, a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben, 
valamint a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről kiadott 
120/2007. (XI.18.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat; 

i) élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatban: 
- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről 

illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 
- az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló, 64/2007. (VII. 23.) FVM-
EüM együttes rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV. 30.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 
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- az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

- az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról szóló 
66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és 
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM 
rendeletben meghatározott feladatokat,  

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről kiadott 201/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről kiadott 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben 
meghatározott feladatokat. 

 
II.1.6. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.6.1. Járványvédelem: 

a) A járványügyi előírások betartását rendszeres jelleggel ellenőrzi. 
b) Járványügyi intézkedésként elrendelhet: elkülönítést, megfigyelési zárlatot (hatósági 

megfigyelés), forgalmi korlátozást, helyi zárlatot, települési zárlatot (védőzóna), védőkörzet 
(megfigyelési zóna) létesítését, marhalevél kezelésének tilalmát, termékenyítési tilalmat, 
diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést, védőoltást, gyógykezelést, elkülönített 
vagy zárt vágást, állatleölést (leöletés), fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer, 
takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná tételét, 
fertőtlenítést, földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevételét, 
használatát, a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében gazdálkodó 
szervezet - így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem - aktív 
közreműködésre kötelezését, az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó 
tevékenységének korlátozását, felfüggesztését. 

c) A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak 
megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket. 

d) Elrendeli az állategészségügyi programok végrehajtását. 
e) Igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 
f) Exportszállítás esetén megvizsgálja az állat szállításának megkezdése előtt a származási 

hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-
egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. 

g) Kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt. 
 
II.1.6.2. Állatvédelem: 

a) Kiadja az állatkereskedés tevékenységi engedélyét. 
b) Jogkövetkezményeket alkalmaz az eb által okozott sérülés esetén. 
c) Ebet veszélyesnek nyilváníthat, előírja tartási feltételeit és engedélyezi a tartását.  
d) Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 

állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, az 
állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit. 

e) Ellenőrzi az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő 
dokumentációt és a szállítóeszközt. 

 
II.1.6.3. Takarmány-ellenőrzés: 

a) Ellenőrzi 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, 

b) 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,  

c) a takarmányok felhasználását és szállítását, a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, 
dokumentációkat és a nyomon követhetőséget, 

d) a takarmányok exportját, tranzitját és importját, 
e) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket, 
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f) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 
 

II.1.6.4. Gyógyszerforgalmazás ellenőrzése: 
a) Ellenőrzi az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának 

körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását. 
b) Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak 

vizsgálati jegyzőkönyvét. 
c) Ellenőrzi a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását. 
d) Ellenőrzi a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését. 

 
II.1.6.5. Állati eredetű melléktermékek ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb 
eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét.  

b) Elrendeli 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. 

c) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az 
ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat. 
  

II.1.6.6. Állattenyésztés: 
Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 
valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 
 
II.1.6.7. Élelmiszerlánc-biztonság, előállítás, forgalmazás, vendéglátás: 

a) Az élelmiszer-vállalkozások tevékenységével összefüggésben 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 adalék- és csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő 
felületek, továbbá tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, 
beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is, 

- a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, berendezések 
általános higiéniai alkalmasságát, 

- az ivóvíz minőségű víz biztosítását az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál, 
- az élelmiszeripari vállalkozások saját kutas vízellátó rendszereit, illetve az önellenőrző 

vízvizsgálati program teljesítését. 
- Próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végez. 

b) Nyilvántartásba veszi:  
- az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokat, 
- az élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalomba hozókat, 
- az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat, 
- az élelmiszerek vonatkozásában bejelentett, kivizsgált és felderített élelmiszer-

mérgezéseket és -fertőzéseket, valamint azok okait. 
c) A kistermelő tevékenységét nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el. 
d) Egyéb intézkedéseket foganatosít a következők szerint: 

- tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, 
korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, 

- vállalkozás, létesítmény működési engedélyének feltételhez kötését, módosítását, 
felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, 

- vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy 
véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti a nyilvántartásából, 

- az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve 
vizsgázáshoz kötheti, 
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- termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, 
behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, 
korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja, 

- elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, 
ártalmatlanítását, 

- elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja 
vagy feltételhez kötheti, 

- élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök 
használatát megtilthatja, 

- szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja, 
- élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítheti, 
- engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat, 

visszavonhat, 
- elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet 

visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és 
ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül, 

- amennyiben az adott élelmiszer, takarmány a vonatkozó előírásoknak való 
megfelelésének biztosítása szempontjából az élelmiszer-, takarmányvállalkozás 
eljárását nem kielégítőnek ítéli meg, az élelmiszer-, takarmányvállalkozás költségére 
haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket, 

- megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az 
ország területén történő átszállítását, 

- az élelmiszer-vállalkozásoknál végzi és felügyeli a termékek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, 
ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését, továbbá feltárja a 
kórokoknak az élelmiszerbe jutását, életben maradását, szaporodását elősegítő 
higiénés, technológiai szabálytalanságokat, elősegíti az ártalmak leküzdését, és 
laboratóriumi vizsgálatokat végeztet, 

- felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer 
adatainak rendelkezésre bocsátására, 

- felhívhatja szükség esetén azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik tagállamból 
szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse be a más 
tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő 
beszállítás megtörténtét, 

- figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt, 

- kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, a 
takarmány-ellenőrzési bírságot, a géntechnológiai bírságot, a helyszíni bírságot, az 
eljárási bírságot, 

a) Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból 
levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 

b) Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát. 

c) Meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 
döntést. 

d) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik feladatai ellátása során a települési 
önkormányzatokkal, egészségügyi államigazgatási szervvel, a társhatóságokkal, valamint a 
civil szervezetekkel. 

e) Élelmiszer-fertőzés és mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 
együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 

f) Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 
g) Az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi 

jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, 
illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot 
jelenthet. Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi 
szervet azokról a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi 
kockázattal vannak összefüggésben. 

 
II.1.7. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  
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a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 
- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben 
meghatározott a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, 

d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben és 
az ezen törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.8. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 
II.1.8.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
b) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 

megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

c) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 
d) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

e) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
II.1.8.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés megszüntetéséről a 
jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén beszerzi 
az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 

f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a gyermektartásdíj 

levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése iránt, továbbá a 
visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
II.1.8.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
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d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 
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II.1.8.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 
a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 

mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 
b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 

szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.8.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más osztályt 

is érint.  
 
II.1.8.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, megszüntető, 
szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy státuszában 
történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez jogosultságot, kereső 
tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre kerül.  

 
II.1.8.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy munkát 
(különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  

b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 
c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 

beszerzésére. 
d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 
e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 
f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  
g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 

 
 

III. Fejezet 
 

A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
III.1. Hivatalvezető 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 
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c) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket 
készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 

d) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 
meghatározott feladatokat. 

e) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 
meghatározott feladat-és hatásköreit. 

f) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 
hatáskörébe utalt feladatokat. 

g) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
 
III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 

b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai segítség 
nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti egységei által 
előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 

d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
 
III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az 

ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által kiadmányozandó 

ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási hivatalvezető-

helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
 
III.4. Okmányirodai osztályvezető 
 
Feladata az Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5. Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

- okmányirodai ügyintéző 
 
Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 
 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben 

intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 

kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik az Okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, 

panaszok átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, 
továbbításában. 

- Közreműködik az Okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában 
és továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve 
szervezeti egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírás mintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 
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- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, 
törléssel kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban 
előírt adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 

jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos 

rögzítési, nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 

üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő 
továbbításában. 

- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 
közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  

- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 
szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 

- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, 
valamint azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 
okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 

- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új 
adatok esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 
pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 

- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 
hatósághoz. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb 
feladatokat, tevékenységeket. 

- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
 
III.6. Hatósági és gyámügyi osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági és Gyámügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Hatósági és Gyámügyi Osztály munkakörei: 
 

- hatósági ügyintéző 
- igazgatási ügyintéző 
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- oktatási ügyintéző 
- szabálysértési ügyintéző 
- szociális ügyintéző 
- gyámügyi ügyintéző 
- titkársági ügyintéző 
- ügykezelő 

 
A hatósági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési szolgáltatás 

engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének 
összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi szervezettel kapcsolatos 
egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon 
(állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, 
valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, 
illetve megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, 
villamos energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a biztonságos 
szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos feladatokat.  

- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő 
szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó 
bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat. A járási hivatal nyilvántartásában 
szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan 
rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt 
igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a 
Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával kapcsolatos 
teendőket. Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 

- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Részt vesz a vezető által meghatározott ügyintézési feladatokban, így különösen a szociális 

tárgyban érkezett kérelmek, beadványok átvételében, az ügyfelek teljes körű tájékoztatásában. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
Az oktatási ügyintéző feladatai: 
 
- Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 

intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére.  

- Felügyeli és elrendeli a tankötelezettség teljesítését, a tankötelesekről vezetett nyilvántartásba 
felvezeti a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásáról szóló bejelentést.  

- Megszervezi az érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztását, kapcsolatot tart az Oktatási 
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Hivatallal, a kormányhivatallal és az érintett intézmények vezetőivel.  
- Hatósági eljárás keretében döntésre előkészíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal kapcsolatos ügyeket. Kapcsolatot tart a járási hivatal illetékességi területén működő 
köznevelési intézményekkel és a pedagógiai szakszolgálati intézményekkel.  

- Feladata a szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos 
valamennyi tevékenység, szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat szerven belüli 
átadása és szerven kívülre történő továbbítása, szállítása.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon 
feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője 
esetenként megbízza.  

 
A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 
- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva lefolytatja a 

szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés jogszerűségéért.  
- A járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben kiadmányozási jogot 

gyakorol.  
- A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési nyilvántartási rendszerben, mely során 

felelős az adatrögzítés pontosságáért.  
- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot tart a 

végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket.  
- Kiskorú veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével 

kezdeményezi a gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, 
óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség esetén 
adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről. A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával együttműködik 
az ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel. Felelős az iratkezelési szabályok betartásáért. 

- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági és 
Gyámügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A szociális ügyintéző feladatai: 
 
- Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a 

közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a 
döntést követően intézkedik azok végrehajtásáról.  

- Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi 
utalásának előkészítése.  

- A támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal szociális ellátásokhoz 
kapcsolódó szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a 
pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

- Teljesíti a Jelent programmal a szociális ellátásokban részesülőkről az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság bejelentését az egészségbiztosítási szerv felé.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása 
alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a 
járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági és Gyámügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
 
 
A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Feladata a gyermek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, a 

kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes 
jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés. 

- Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó elé 
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terjeszti.  Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat 
szolgáltat. 

 
A titkársági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését. 

- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 
visszavételéről. 

- Vezeti a bélyegző-nyilvántartást, ellátja a bélyegzők kiadásával, selejtezésével illetve 
biztonságos tárolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bélyegzők vezetői utasítás 
szerinti használatáról. 

- Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági feladatok ellátásában. 
- Részt vesz a beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítésében. 
- Részt vesz a járási hivatalvezetői értekezletek lebonyolításában. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat.  
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Összeállítja és továbbítja az osztályvezető által meghatározottak szerint az irodaszer 

igényeket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, az igényelt tárgyi eszközöket átveszi és 
az elosztás megszervezésében közreműködik. 

- Összesíti és megküldi a heti gépjármű igényléseket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
részére. 

- Összesíti a szabadságigényeket, vezeti a szabadság nyilvántartást, ezzel összefüggésben a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kapcsolatot tart. 

- Közreműködik a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 
továbbításában. 

- Ellátja a rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült 
emlékeztető elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatokat, amelynek végrehajtása 
érdekében kapcsolattartó a járási hivatal szervezeti egységei és a kormányhivatal között. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás 
költségtérítéséhez kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Ellátja a postai számlák egyezőségével, a számlák teljesítés igazolásának előkészítésével és 
azok kormányhivatal részére történő továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

- Továbbítja a járási hivatalhoz érkező önéletrajzokat a kormányhivatal részére. 
- Ellátja a kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, 

előkészítési és továbbítási feladatokat. 
- Kezeli a járási hivatal jelenléti íveit, összesíti és továbbítja a kormányhivatal felé. 
- Részt vesz az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője igényének 

megfelelően, a járási hivatal vezetőjének döntése alapján a sorozóközpont vezetője által 
megjelölt helyen és időpontban. 

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
Az ügykezelő feladatai: 
 
- Feladata a járási hivatalhoz érkező ügyiratok iktatása. 
- Továbbítja, postázza a kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel összefüggő 

feladatokat. 
- Átveszi a postára érkező küldeményeket, illetve eljuttatja a kimenő leveleket postahivatalhoz.  
- Tárolja az irodaszereket, illetve eljuttatja a járási hivatal szervezeti egységeihez az ügyintézők 

részére. 
- Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat  
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
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- Ellátja a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
 
III.8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály osztályvezető, járási főállatorvos 
 
Feladata az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.9. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkakörei: 
 

-  hatósági állatorvos 
-  élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő  
-  titkársági ügyintéző 
-  állategészségügyi szaksegéd 

 
A hatósági állatorvos feladatai: 
 
- Ellátja az állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor, észleléskor a járványügyi 

feladatokat, megteszi a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon 
intézkedéseket, amelyek hatáskörébe tartoznak. 

- Irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állategészségügyi feladatok (kötelező védőoltás, 
diagnosztikai vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.) végrehajtását. 

- Folyamatos kapcsolatot tart feladatainak ellátása során az illetékességi területén lévő 
társhatóságokkal. Együttműködik a közegészségügyi, a környezetvédelmi hatóságokkal, valamint 
a fogyasztóvédelmi szervekkel. 

- Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 
állapotát, az előírt dokumentációt a külön jogszabályban meghatározottak szerint állat-
egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, a jogszabályban előírt állat-egészségügyi 
vizsgálatok, kezelések végrehajtását, az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának 
állat-egészségügyi körülményeit, az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való 
alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt 

- Ellenőrzi állategészségügyi, állatvédelmi 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. 

- Ellenőrzi az állategészségügyi szabályok megtartását az állattartó helyen, gyűjtőállomáson, 
kereskedői telepen, etető-itató állomáson, pihentető állomáson, állatvásáron, állatkiállításon, 
állatbemutatón, állatkertben, állatversenyen, állatpanzióban, állatmenhelyen, állatkereskedésben. 

- Ellenőrzi a külön jogszabályban foglaltak szerint az élő állat és állati eredetű termék belföldi 
szállítását és belső piaci kereskedelmét, melynek során, az állat szállításának megkezdése előtt 
megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja 
az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot, 
igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 

- Ellenőrzi az élő állat és állati eredetű termék kivitelét, kiállítja az áru nemzetközi 
kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 

- Ellenőrzi az állatok tartós egyedi megjelölésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos, 
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését. 

- Ellenőrzi a járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az élelmiszer előállítása, -
tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása, -szállítása, -forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények jogszabályban előírt módon történő felhasználását. 
- Ellenőrzi a takarmány-előállítóknál, -felhasználóknál, -forgalmazóknál a járványügyi és 

takarmány-higiéniai, biztonsági, minőségi, valamint a jelölési előírások megtartását, szükség 
szerint elvégzi a jogszabályban előírt mintavételt, valamint mindezekkel összefüggésben 
intézkedést foganatosíthat. 

- Ellenőrzi az állatok tenyésztésének, szaporításának körülményeit. 
- Ellenőrzi a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, 

anyag, eszköz ártalmatlanná tételét. 
- Ellenőrzést végez az élelmiszer-vállalkozásokkal kapcsolatos élelmiszerre vonatkozóan, 

mintát vesz, valamint mindezekkel összefüggésben intézkedést foganatosíthat 
- Végzi az OÁIR-al és a TRACES-el kapcsolatos járási feladatokat, a járványügyi alrendszer és 

más alrendszerek feltöltésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat. 
- Előkészíti ügyintézőként kiadmányozásra a járási hivatal nevében kiadásra kerülő ügyiratokat.  
- Elvégzi a járási hivatalhoz rendelt szakhatósági feladatokat, melyek alapján kiadmányozásra 
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előkészíti az ügyiratokat. 
- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 
- Éves munkatervet készít.  
- Elkészíti és szolgálati úton határidőre felterjeszti tevékenységéről a rendszeres és eseti jellegű 

írásos jelentéseket. 
- Beszedi az igazgatási szolgáltatási díjat, jogszabályi felhatalmazás alapján bírságot szab ki. 
- Teljesíti határidőre a feladatköréhez kapcsolódó pénzügyi befizetéseket és elszámolásokat . 
- Elvégezheti a járás teljes területén az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási 

tevékenységet, valamint az ehhez kapcsolódó bizonylatolási feladatokat. 
- Bejelentést tesz bejelentendő állatbetegség gyanúja esetén a járási főállatorvosnak. 
- Korlátozhatja, illetve megtilthatja külön jogszabály szerint járványügyi és élelmiszer-biztonsági 

szempontból az állati eredetű élelmiszer, nyersanyag, kész élelmiszer felhasználását, forgalomba 
hozatalát, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, és megteszi az egyéb szükséges 
intézkedéseket. 

- Dönt - szükség esetén - az idegen állományból vagy külföldről származó állatok fogadására 
kiválasztott elkülönítő (karantén) alkalmasságáról, valamint az állatok elkülönítésének 
(karanténozásának) feltételeiről. 

- Kiállítja az áru kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 
- Elvégzi az Unió-s valamint a nemzeti támogatásokhoz szükséges szakmához kötődő 

ellenőrzéseket, kiállítja az ezekhez kapcsolódó igazolásokat. Ellátja a tulajdonost a támogatások 
elnyeréséhez fontos információkkal. 

- Elvégzi piacokon az élő állatok és az állati eredetű termékek állategészségügyi és élelmiszer-
higiéniai felügyeletét. 

- Ellenőrzi az élelmiszertároló és forgalmazó egységeket, ennek során élelmiszerellenőrzést, 
érzékszervi vizsgálatot végez, szemlét tart, vezeti és karbantartja a nyilvántartásokat, működteti 
az OÁIR rendszert.  

- Megtiltja - szükség esetén - a forgalmazást, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból 
történő kivonás, megsemmisítés elrendelésekor felügyeli ennek megtörténtét.  

- Részt vesz és koordinálja, szervezi a rendkívüli, illetve kampányellenőrzéseken való 
részvételt. Közreműködik szakterületén a média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 

- Végzi a munkájához kapcsolódó felvilágosító, megelőző tevékenységet. 
- Kiadja megkeresésre az élelmiszerbiztonsági szakvéleményt. 
- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 

folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 
- Ellenőrzi a járványügyi, a higiéniai, a biztonsági, a minőségi, valamint a jelölési 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 ellenőrzéseket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálja. 

- Kiadja az állatorvosi igazoláshoz kötötten forgalmazható élelmiszerek, továbbá szállításhoz, 
forgalmazáshoz szükséges igazolásokat. 

- Ellátja - az élelmiszer-előállító üzem/vágóhíd felügyeletének keretében - a létesítmény 
élelmiszerbiztonsági felügyeletével összefüggő, rá háruló szervezési feladatokat, beleértve a 
hatósági kisegítő személyek helyettesítésével összefüggő szervezési feladatokat. 

- Elvégzi a vágóhídra érkező állatszállítmányokon a vágóállatok vizsgálatát, figyelemmel kíséri 
az állatok szállításának, rakodásának és pihentetésének körülményeit. 

- Ellenőrzi a közfogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat 
- Elvégzi a vágóállat vizsgálatot és a levágott (elejtett) állatok húsvizsgálatát, az állati eredetű 

élelmiszerek vizsgálatát. 
- Elvégzi vagy elvégezteti az utihullák, szálláshullák kórbonctani vizsgálatát; 
- Elvégezteti az érzékszervi és műszeres vizsgálatot, a mintavételt és kiegészítő vizsgálatot, 

illetve laboratóriumi vizsgálatot. 
- Elvégzi, illetve segíti a mintavételt a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokra és az élelmiszer 

biztonsági monitoring vizsgálatokra. Elkészíti a vizsgálati anyagok laboratóriumi kísérő iratait. 
- Elbírálja és igazolja az állati eredetű élelmiszerek fogyaszthatóságát. 
- Folyamatosan ellenőrzi az állatok, az állati eredetű élelmiszerek és -termékek forgalmazását. 
- Folyamatosan ellenőrzi járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az 

élelmiszer-előállítása, -tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása,-szállítása, -
forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az élelmiszer-előállító üzemre, a termelési technológiára és folyamatra, a tárolásra, a 
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forgalmazásra, valamint az ezekben részt vevő személyek számára előírt élelmiszer-higiéniai 
feltételek megtartását. 

- Ellenőrzi, felügyeli a hatósági kisegítő személyzet tevékenységét. 
- Ellenőrzi Járványügyi szempontból az állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz 

ártalmatlanná tételét. 
- Figyelemmel kíséri az üzem higiéniai önellenőrzési kötelezettségeinek teljesítését. 
- Kiállítja és aláírásra előkészíti az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges 

állategészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 
- Naprakészen vezeti az előírt nyilvántartásokat; 
- Felfüggeszti azonnali hatállyal a súlyos, a fogyasztó egészségét is veszélyeztető higiéniai 

állapot esetén az üzem működését. 
- Rögzíti a lényeges észrevételeket jegyzőkönyvben, az üzemeltetőt intézkedési terv 

benyújtására kötelezi, melyben foglaltak határidőre történő megvalósulását visszaellenőrzi és ezt 
a tényt jegyzőkönyvben rögzíti. 

- Megfelelő munkakapcsolatot tart az élelmiszer biztonságért tevékenykedő társhatóságokkal 
és környezetvédelmi szervekkel. 

 
Az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő feladatai:   
 
- Ellátja a felügyelete alá tartozó élelmiszerforgalmazó létesítmények hatósági felügyeletével 

kapcsolatos feladatokat. 
- Ellátja a szakhatósági eljárással összefüggő feladatokat. 
- Vezeti az élelmiszervállalkozások naprakész nyilvántartását, végzi ezen egységek 

kockázatbecslés alapján megállapított gyakoriságú és mélységű ellenőrzését, nyilvántartja ezen 
egységek kockázati besorolását. 

- Ellenőrzéskor vizsgálja az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket, eljárásokat, technológiákat, 
felhasznált anyagokat, félkész és késztermékeket, mintavételt végez, zárol, tevékenységet 
felfüggeszt, korlátoz. Gondoskodik forgalomból történő kivonásról, ártalmatlanításra történő 
utalásról, ezek végrehajtásának ellenőrzéséről. 

- Szükség esetén forgalmazás megtiltása, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból 
történő kivonása, megsemmisítés elrendelése, ennek megtörténtének felügyelete. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel, az I. fokú döntést kiadmányozásra előkészíti, a határozatokat 
kiadmányozza. A benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult hatósághoz felterjeszti.  

- Ellátja a nyilvántartások naprakész vezetését. 
- Mintavételi eljárást folytat le. 
- Biztosítja az ügyeleti szolgálatot. 
- A leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
- Kivizsgálja és feltárja a bejelentett élelmiszer-fertőzési, mérgezési eseményeket, vagy azok 

gyanúját az élelmiszerek vonatkozásában a jogszabályban előírtak szerint. 
- A készenléti csomagot felhasználásra kész állapotában úgy tárolja, hogy az mind 

munkaidőben, mind munkaidőn kívül rendelkezésére és felhasználásra készen álljon. 
- A határidős eszközöket nyilvántartja, felhasználhatóságuk idejének lejártakor cseréjét 

kezdeményezi. 
- Ivóvíz mintákat vesz hatósági vizsgálatra. 
- Részt vesz az Európai Unió által meghatározott ellenőrzési és mintavételi program 

illetékességi területét érintő eljárásokban. 
- Részt vesz az akció- és célellenőrzésekben, jelentéseket készít. 
- Felügyeli a nagy tömegeket mozgató, kitelepüléssel járó rendezvényeket, ellenőrzi az 

élelmiszer-forgalmazással járó kitelepüléseket. 
- Együttműködik önkormányzatokkal, társhatóságokkal. 
- Szakterületén közreműködik média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 
- Munkája során felvilágosító, megelőző tevékenységet végez. 
- Megkeresésre élelmiszerbiztonsági szakvéleményt ad ki. 
- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 

folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 
- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 
- Éves munkatervet készít. 
- Figyeli az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket és trendeket, szükség esetén jelzi a 

vezetőnek. 
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Titkársági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a járási főállatorvos és helyettesének munkája során felmerülő valamennyi 

adminisztrációs tevékenységet, vezeti a szabadságokat, adatszolgáltatást végez, levelezéseket 
folytat. 

- Végzi a napi postabontással kapcsolatos teendőket, a be-és kimenő iratokat érkezteti, iktatja, 
irattárba helyezi, az ügyintézési határidőkről nyilvántartást vezet. 

- Elkészíti és továbbítja dekádonként a pénzügyi elszámolást.  
- Vezeti a járási főállatorvos irányításával a fertőző állatbetegségek nyilvántartását, gyűjti az 

ezzel kapcsolatos jelentéseket, havonként összesítést készít és azt az Igazgatóság felé 
továbbítja. 

- Elvégzi a szükséges adatrögzítéseket a számítógépes alrendszerekben. 
- Elkészíti és egyezteti a statisztikákat.  
- Fogadja az Osztály ügyfélfogadási idejében a járási főállatorvos távollétében az ügyfeleket. 
- Gondoskodik - szükség esetén - a vakcinák tárolásáról, valamint azok időbeni szétosztásáról.  
- Megszervezi időszakos szűrővizsgálatok esetén a kötelező vizsgálati anyagok határidőre 

történő beküldését. 
- Naprakészen vezeti az osztály összes nyilvántartását. 
- Átveszi a járási beérkező iratokat, melyeket az érintett, ill. valamennyi körzetbe tartozó 

állatorvos részére továbbít. 
- Megszervezi rendszeresen a járási állatorvosi értekezleteket. 
- Kapcsolatot tart a járásba tartozó állatorvosokkal. 
- Felel a leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért, melyekért teljes anyagi felelősséggel 

tartozik. 
 
Az állategészségügyi szaksegéd feladatai: 
 
- Elvégzi és nyilvántartja a vágóállatok levágás előtti és levágást követő húsvizsgálatával 

kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatokat 
- Ellenőrzi, összegyűjti és megőrzi a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvos szakmai irányítása 

mellett 
- az élőállat szállítmányokat kísérő igazolásokat. 
- Elvégzi az élőállat vizsgálatot, megállapításairól nyilvántartást vezet. Gyanú esetén 

haladéktalanul értesíti a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvost. 
- Elvégzi a vágás utáni húsvizsgálatot, a vizsgálatok során tapasztalt eltérés esetén 

gondoskodik az állati test és a hozzá tartozó belszervek és bélgarnitúra elkülönítéséről a hatósági 
állatorvos felülvizsgálatáig. Haladéktalanul értesíti a hatósági állatorvost. 

- Részt vesz a húsvizsgálattal kapcsolatos adminisztráció vezetésében. 
- Részt vesz a levágott állatok fogyasztásra való alkalmasságának elbírálásában. 
- Részt vesz a hatósági mintavételekben. 
- Részt vesz a TSE vizsgálatra kötelezett vágott állatok agyvelő mintáinak levételében. 
- Elvégzi a levágott sertések trichinella vizsgálatát. 
- Részt vesz a termelőhelyeken a tisztítási-fertőtlenítési utasítás betartásának és a személyi 

higiénia szabályainak ellenőrzésében. 
- Részt vesz a technológiával kapcsolatos higiéniai követelmények betartásának 

ellenőrzésében. 
- Részt vesz a nem ehető melléktermékek és hulladékok gyűjtésének, tárolásának, 

elszállításának ellenőrzésében. 
- Haladéktalanul jelenti a vágócsarnokban, a húsvizsgálat során vagy ellenőrzései során észlelt 

hiányosságot, rendellenességet a hatósági állatorvosnak. 
- Nyilvántartást vezet a feladatkörében elvégzett vizsgálatok, ellenőrzések, mintavételek 

adatairól.  
- A trichinella vizsgálathoz szükséges vegyszerek mennyiségét naprakészen nyilvántartja. 

 
III. 10. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
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III.11. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

- szakügyintéző (szakmai koordinátor) 
-  szakügyintéző I. 
-  szakügyintéző II.  
-  ügyintéző 

 
A szakügyintéző (szakmai koordinátor) feladatai: 
 
- Koordinálja és ellenőrzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások 

megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus 
nyilvántartások vezetésével, keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a munkáltatói kapcsolattartással, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat.   

- Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a kihelyezett ügyfélfogadással, az 
álláskeresők nyilvántartásba vételével és az álláskeresési ellátással kapcsolatos panaszok 
kezelésével, a postai küldemények szignálásával, az álláskeresők nyilvántartásba vételével és az 
álláskeresési ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzését, valamint a kiadmányozási szabályzat 
szerinti kiadmányozását.  

- Tanácsadást nyújt.  
- Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes iratával és a 

fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró kormányhivatal 
számára.  

- A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója 
által történő döntéshozatal céljából.  

- A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója 
által történő döntéshozatal céljából.  

- Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott 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 munkaerő-piaci támogatást nyújthat.  

- közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában, 

- munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból, 
- fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
- információt nyújt, tanácsadást 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, 
- 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. 

 
A szakügyintéző I. feladatai: 
 
- Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a kihelyezett ügyfélfogadással, az 

álláskeresők nyilvántartásba vételével és az álláskeresési ellátással kapcsolatos panaszok 
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kezelésével, a postai küldemények szignálásával, az álláskeresők nyilvántartásba vételével és az 
álláskeresési ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzését, valamint a kiadmányozási szabályzat 
szerinti kiadmányozását.  

- Feladata az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, költségtérítés megállapításával, ezen, 
valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és 
szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 
feladatokat elvégzi. 

- Tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, 
az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a munkaerőigények 
rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése.  

- Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. Belföldi jogsegély 
keretében adatszolgáltatást teljesít és kér.  

- A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója 
által történő döntéshozatal céljából. 

- A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója 
által történő döntéshozatal céljából.  

- Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes iratával és a 
fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró kormányhivatal 
számára. 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 az álláskeresők 
együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat.  

- Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat.  

- Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket.  
- 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 – a 
kirendeltség illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók 
részére, 

- Ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 
- Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 

tanácsadási feladatokat, 
- Ellátja az EU-s és EGT - s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns 
munkavállalók 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. 

- Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 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 munkaerő-piaci támogatást nyújthat.  
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- Kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít 
(negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít. 

- Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában, 

- Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból, 
- Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
- Információt nyújt, tanácsadást 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. 
- 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. 

 
A szakügyintéző II. feladatai: 
 
- Feladata az  álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, valamint az 

álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, költségtérítés megállapításával ezen, 
valamint korábban megállapított álláskeresési támogatások és ellátások szünetelésével és 
megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, szolgáltatást 
kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése, 
tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, az 
analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a munkaerőigények rögzítése, a 
munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése.  

- Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. Belföldi jogsegély 
keretében adatszolgáltatást teljesít és kér.  

- Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket az ügy összes iratával és a 
fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró kormányhivatal 
számára.  

- A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója 
által történő döntéshozatal céljából.  

- 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 az álláskeresők 
együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat.  

- Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre 
vonatkozó bejelentéseket 

- Fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket, 
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- 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 – a 
kirendeltség illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező – munkáltatók 
részére, 

- Ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. 
- Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és 

tanácsadási feladatokat, 
- Ellátja az EU-s és EGT - s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési 

ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges 
visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat.  

- Szükség esetén gondoskodik a migráns munkavállalók 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. 

- Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának 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 munkaerő-piaci támogatást nyújthat.  

- Kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi 
önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a 
gazdasági szerkezet átalakítását, valamint a foglalkoztatási helyzet javítását célzó 
programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és értékelést készít 
(negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít. 

- Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és 
bonyolításában, 

- Munkaközvetítést végez közfoglalkoztatási célból, 
- Fogadja a közfoglalkoztatási munkaerőigényekre vonatkozó bejelentéseket, 
- Információt nyújt, tanácsadást 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, 
- 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. 

 
Az ügyintéző feladatai: 
 
- Feladata az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az 

álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, költségtérítés megállapításával, ezen, 
valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és 
szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat, szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos 
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feladatokat elvégzitanácsadás nyújtása a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis 
vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az 
iratárazással kapcsolatos feladatok elvégzése.  

- Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását.  
- Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. közvetítést kérők 

nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése.  
- 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 az álláskeresők 
együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat 

 
A (szak)ügyintézők részletes feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 
 

IV. FEJEZET 
 

MŰKÖDÉSI REND 
 

A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és az 
egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
 
A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat elvégezni. 
Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, 
felvilágosítást adni.  

 
 

V. FEJEZET 
 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 

V.1. Általános munkarend  
 hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  
 pénteken:        8.00 órától 14.00 óráig tart.  
 
A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő távollét 
időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának 
tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
 
 
V.2. Általánostól eltérő munkarend 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az általánostól 
eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
Általánostól eltérő munkarend:  
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   Hajdúnánási  Polgári 
Okmányiroda  Okmányiroda 

hétfő:   8.00 – 16.00  8.00 – 16.00 
kedd:    8.00 –  16.30  8.00 –  16.30 
szerda:  8.00 – 18.00  8.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00  8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 –  13.30  8.00 –  13.30 

Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók egy havi munkaidőkeretben dolgoznak. 
 
 
V.3. Ügyfélfogadás rendje 
 
V.3.1.  Az Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 

hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:              12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 18.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

b) 4090 Polgár, Zólyom u. 5. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:              12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 13.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 13.00 

 
V.3.2.  A Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.   

hétfő:   8.00 – 13.00    
kedd:              12.00 – 16.00    
szerda:  8.00 – 16.00    
csütörtök: 8.00 – 13.00    
péntek:  8.00 – 13.00    
 

b) 4090 Polgár, Zólyom u. 5.   
hétfő:   8.00 – 13.00    
kedd:              12.00 – 16.00    
szerda:  8.00 – 13.00    
csütörtök: 8.00 – 16.00    
péntek:  8.00 – 13.00    
 

c) 4075 Görbeháza, Böszörményi út 39. 
hatósági ügyekben 

hétfő:   9.00 – 13.00 
 
d) 4095 Folyás, Kossuth u. 13. 

hatósági ügyekben 
hétfő:   14.00 – 15.00 
 

e) 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 
hatósági ügyekben 

kedd:   13.00 – 16.00 
 
f) 4096 Újtikos, Arany J. u. 12. 

hatósági ügyekben 
kedd:   8.00 – 12.00 
 

V.3.3.  Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. 





2015. június 1. 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I.1. Az ügyrend hatálya 
Az ügyrend hatálya kiterjed a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal (a továbbiakban járási hivatal) 
valamennyi kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, munkavállalójára. 
 
I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 
b./ Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. B épület 

Kirendeltség: 4181 Nádudvar, Fő u. 119. 
Települési ügysegédi  
helyszínek: 4211 Ebes, Rákóczi u. 13. 

 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. 
 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2. 
 
c./ Postafiók címe: 4200 Hajdúszoboszló, Pf.: 139. 
 Telefonszám: +36 52/ 557-313; +36 52/557-367 
 E-mail cím: hajduszoboszlo.jh@hbmkh.gov.hu 
 Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar  
 
I.3. Illetékesség 
A járási hivatal illetékessége Hajdúszoboszló, Nádudvar, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes 
településekre terjed ki a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. melléklet 8. pontjának 
8.8. alpontja alapján. 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 
A járási hivatal által működtetett okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az ország területére 
kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. Hivatalból indult 
eljárásra az az okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Hivatalból indult eljárásra 
Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát és Nagyhegyes esetében a Hajdúszoboszlón működő 
okmányiroda, Nádudvar esetében a Nádudvaron működő okmányiroda az illetékes. 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatal illetékessége az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 1. § (2) bekezdése és az 1. melléklet I. rész 8. pontjának 8.1. alpontja szerint a 
Hajdúszoboszlói, a Püspökladányi és a Berettyóújfalui járás illetékességi területére terjed ki. 
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.8.2. alpontja szerint a hajdúszoboszlói járás 
illetékességi területén látja el.  
A járási hivatal földhivatali feladatait a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és 1. melléklet 9. pontjának 9.4. 
alpontja szerint a hajdúszoboszlói járás illetékességi területén látja el. 
A járási hivatal népegészségügyi feladatait az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 
szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 1. 
pontjának 185-186. alpontja szerint a hajdúszoboszlói és a püspökladányi járás illetékességi területén 
látja el.  
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 11/A. §-a alapján a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti feladatok 
tekintetében a járási hivatal országos illetékességgel jár el. 
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I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  
a) Okmányirodai Osztály 
b) Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály 
c) Foglalkoztatási Osztály 
d) Földhivatali Osztály 
e) Népegészségügyi Osztály 

 
 

II. FEJEZET  
 

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 
A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki.  
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
 
II.1.1. Az Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja  

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

d) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott;  

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

f) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
g) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 
h) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 
i) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  



4 
 

j) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített 
 feladatokat, továbbá 

l) a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
m) közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 
II.1.2 Az Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a tevékenységi 
körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.2.2. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyiadat-és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadását, lakcímbejelentés fogadását, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén új 
igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló kérelmét, 
hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét 
be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja 
szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait tartalmazó 

nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot lát el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben a 

magánszemély által igazolt és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével, 
megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 
m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 

valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az okmányok 
kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 
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II.1.2.3. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 
a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második magánútlevél, 

szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és az útiokmány- 
nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő feladatokat. 
c) Végzi a soron kívüli- valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 

nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 
d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 

központi adatkezelő szervet. 
 
II.1.2.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, cseréli 
a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői engedély 
kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti 
kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti 
kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére vonatkozó 
adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett 
kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével, valamint a használt járművek forgalomba 
helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv, a forgalmi engedély, valamint a rendszámtábla eltulajdonításával, 
elvesztésével, azok pótlásával, továbbá a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő 
feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra vonatkozó 
kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának 
engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel összefüggő 
kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezése előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, az 

egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának 
engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

 
II.1.2.5. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így különösen 
a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, valamint a 
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parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – szakértői 
bizottsághoz címzett, de az okmányirodai osztályhoz benyújtott kérelmek kapcsolatos – 
feladatok ellátása.  

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
c) Továbbítja az illetékes Kormányhivatal felé a négy vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos 

személyek és a mozgásában korlátozott személyek részére nyújtandó útdíjfizetési kompenzáció 
vonatkozásában benyújtott kérelmeket. 

 
II.1.2.6. A Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

c) Kezeli az Okmányirodai Osztályhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

 
II.1.2.7. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.2.8. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
d) Szükség esetén önálló bírósági végrehajtó kirendelése. 

 
II.1.2.9. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
 
II.1.2.10. Okmányirodai bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján az Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.3. A Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valamint a 
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a járási 
hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket; 

b) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a 
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nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt oktatási ügyeket. 

c) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,  

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet,  
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  
- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 46/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 

esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. 
rendelet,  
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- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Korm. rendelet,  

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet. 

d) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény,  
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz 
kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,  

- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás 
és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek 
kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól 
szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

f) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a 
gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatban, 

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

h) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

i) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

j) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 
szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz telepített 
további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

l) építésügyi feladatok vonatkozásában ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az annak felhatalmazása 
alapján kiadott rendeletekben, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet, és a az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. 

m) a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 
- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 
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- a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben meghatározott; 

- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvényben meghatározott; 

n) az ügyiratkezeléssel kapcsolatban ellátja: 
- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, az elektronikus 
ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. 
(III. 31.) MvM utasításban meghatározott; 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott feladatokat; 

 
II.1.4. A Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Szociális igazgatás: 

a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt 
ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban részesülőkről 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a 
támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint 
a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatáshoz 
kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A megállapított jogosultságról 
hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, 
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” 
programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.4.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 
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b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 

c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést. 

d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási 
intézmény körzetében van. 

f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 
részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban 
történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 

h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, vagy 

ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 
j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 
Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat. 

 
II.1.4.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.4.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, az 
engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 

g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 

h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 
alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának 
korlátozását, illetve megtiltását, 

i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet 
a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  

 
II.1.4.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, 
ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, 
temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás 
folyósítása végett. 
 
II.1.4.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
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a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközmű-
rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül 
nem teljesíti, 

b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 
lényegesen nem akadályozza. 

 
II.1.4.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő 
járdaépítést). 
 
II.1.4.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 
vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.4.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és 
a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 
szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 
használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 
II.1.4.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 
kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú 
támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási hivatal javaslatot tesz, mely 
alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
 
II.1.4.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 
II.1.4.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
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II.1.4.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 
 
II.1.4.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, 
állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.4.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.4.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 

a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 

bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.4.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 



13 
 

f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.5. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
h) 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, 

i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 
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II.1.4.6. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 
a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.4.7. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
 

II.1.4.8. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

 cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
 da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
 db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 
II.1.4.9. Az örökbefogadással kapcsolatban: 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 
 

II.1.4.10. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
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h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 
II.1.4.11. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
 

II.1.4.12. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb 
biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.4.13. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) 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 
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ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való 
kizárás megszüntetése,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
II.1.4.14. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 
 
II.1.4.15. A gyámhivatal a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy 
holtnak nyilvánítását. 
 
II.1.4.16. 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 a gyámhivatal hatáskörébe 
tartozik. 
 
III.1.4.17. Építésügyi feladatok: 
II.1.4.17.1. Építésfelügyelet: 

a) Kérelemre hatósági eljárást folytat le a bontási tevékenység megkezdésének 
tudomásulvételére. A bontási munkák befejezése után, a hatályos ingatlanügyi hatósági 
záradékkal ellátott változási vázrajznak az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (OÉNY) 
történt feltöltését követően, e tényről és a bontási tevékenység elvégzéséről végzéssel, és 
annak papír alapon történő megküldésével hivatalból megkeresi az ingatlan fekvése szerint 
illetékes első fokú ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. 

b) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseit – az építésügyi hatóság, az illetékes területi 
építész-, illetve mérnöki kamara, valamint területi ipar- és kereskedelmi kamara, továbbá az 
építtetői fedezetkezelők javaslatát is figyelembe véve – az ellenőrzési utasítás 
figyelembevételével az ellenőrzési időszakot megelőző 15. napjáig elkészített éves munkaterv 
szerint végzi. Az előző évi építésfelügyeleti ellenőrzések megállapításairól készült 
összefoglaló jelentést az építésfelügyeleti hatóság az ellenőrzési időszakot követő 30. napig 
megküldi az építésügyért felelős miniszternek. 

c) Hatósági ellenőrzést tart, amely során ellenőrzi vagy ellenőrizheti: 
- a bontási tevékenység megkezdésének bejelentése nélkül vagy az építésfelügyeleti 

hatóság tiltása ellenére végzett építési tevékenységet, 
- az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, 
- azt, hogy az építési folyamat résztvevői rendelkeznek-e a tevékenység jellegének 

megfelelő jogosultsággal, 
- az építőipari kivitelezési dokumentáció meglétét, 
- az építési napló vezetését és annak tartalmát, 
- az építtetői fedezetkezelőre vonatkozó előírások betartását. 

d) Az ellenőrzések alapján feltárt szabálytalanságok vonatkozásában intézkedést tesz, szankciót 
állapít meg, ennek keretében: 
- jogszabályban meghatározott esetekben az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását 

megtiltja, megtilthatja, 
- a szabálytalanság megszüntetése érdekében kötelezési eljárást folytat le, 
- építésfelügyeleti bírságot szab ki, 
- a hatáskörébe nem tartózó szabálytalanság tekintetében megkeresi az intézkedésre 

hatáskörrel rendelkező hatóságot. 
e) Ellenőrzi a meglévő építmények körében a jogszabályban előírt jó karbantartási kötelezettség 

teljesítését, valamint azt, hogy a műemlékek műszaki állapota nem veszélyezteti-e a 
műemléki értékeket, szükség esetén e körben kötelezési eljárást folytat le. Továbbá ellenőrzi 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 34. § (5) 
bekezdése szerinti kötelezettség teljesítését, tömegtartózkodásra szolgáló építmény, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó építmény, valamint a honvédelmi és katonai célú 
építmény esetén szervizkönyv meglétét, a 20 évenkénti felülvizsgálatának teljesítését, a 
megállapítások szerinti munkálatok elvégzését és a szervizkönyvben való dokumentálását. 

f) Felkutatja: 
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- a szabálytalan építési tevékenységeket, 
- az építési vagy bontási engedély nélkül vagy bontási tudomásulvétel nélkül végzett építési 

tevékenységeket, az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén a 
településrendezési tervek, valamint a helyi építési szabályzat és az országos építési 
követelmények megsértésével végzett építési tevékenységeket. 

g) A szabálytalan állapot megszüntetése érdekében építésrendészeti eljárást folytat le, eljárást 
kezdeményez a névjegyzéket vezető szervnél, ha az építészeti-műszaki tervező által készített 
kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan, továbbá, ha építési-műszaki 
ellenőrre vagy felelős műszaki vezetőre vonatkozó összeférhetetlenséget észlel. 

h) Az ellenőrzéshez, a tényállás tisztázásához az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) 
alkalmazásával adatokat szerezhet be, előzmény iratokat és állapotdokumentumokat 
vizsgálhat. 

i) Kérelemre, vagy az ingatlan-nyilvántartást vezető első fokú ingatlanügyi hatóság hivatalból 
folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot, vagy helyszíni 
szemle alapján a telken építmény meglétére vagy hiányára vonatkozó adat, tény igazolása 
céljából az Étv. 34. § (5) bekezdése alapján hatósági bizonyítványt állít ki. 

j) A KSH részére statisztikai adatszolgáltatást nyújt a megszűnő lakások számára vonatkozóan. 
k) Az OÉNY alkalmazásainak használatával adatokat szolgáltat. 

 
II.1.4.17.2. Kiemelt I. fokú építésügyi hatóság 

a) A Kormány rendeletében kiemelt jelentőségű üggyé (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű 
ügy) nyilvánított általános építésügyi hatósági ügyben,  

b) az összevont telepítési eljárással kapcsolatos ügyben, 
c) ha az integrált eljárásban építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor a külön 

jogszabály szerinti közreműködő vagy társhatósági feladatok tekintetében, 
d) a kihirdetett veszélyhelyzetben szükséges építésügyi hatósági intézkedések megtétele és a 

kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő 
építésügyi hatósági ügyben, 

e) az Étv. 4. § (3a) bekezdésében meghatározott ügyben, 
f) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 42. § (5) bekezdése szerinti, az első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási 
ügyben – a sajátos építményfajták, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 
szóló kormányrendeletben meghatározottak kivételével – az építmények, építési 
tevékenységek tekintetében a szervezeti egység I. fokú építésügyi hatóságként eljárva: 
- építési engedélyezési, 
- összevont engedélyezési, 
- fennmaradási engedélyezési, 
- használatbavételi engedélyezési, 
- bontási engedélyezési, 
- engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési, 
- jogutódlás tudomásulvételi, 
- használatbavétel tudomásulvételi, 
- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 
- hatósági bizonyítvány kiállítása iránti, 
- kötelezési, 
- végrehajtási, 
- szakhatósági, valamint 
- veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi 

eljárásokat folytat, továbbá 
- jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást 

nyújt, 
- az OÉNY alkalmazásainak használatával adatokat szolgáltat, 
- a KSH részére adatokat statisztikai adatokat szolgáltat. 

 
II.1.4.18. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, kapcsolattartással, 

titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
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c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátásában. 
e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatok 

ellátása. 
h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel összefüggésben 

kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában. 
t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 

kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 
v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 

igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, előkészítési 

és továbbítási feladatok ellátása. 
y) A TAKARNET programból történő tulajdoni lap lekérdezés. 
z) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
aa) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
bb) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő feladatok 

ellátása. 
cc) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 

eljuttatása. 
dd) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 
II.1.5. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 
- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben 
meghatározott a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, 
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d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben és 
az ezen törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.6. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 
 
II.1.6.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
b) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 

megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

c) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 
d) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

e) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
II.1.6.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés megszüntetéséről a 
jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén beszerzi 
az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 

f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a gyermektartásdíj 

levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése iránt, továbbá a 
visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
II.1.6.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
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II.1.6.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.6.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 
 

A jogszabályban meghatározott célcsoportok megfelelősége esetén elvégzi az álláskeresők 
bevonását a programba. 
a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 

mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 
b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 

szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.6.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

 
A jogszabályban meghatározott célcsoportok megfelelősége esetén elvégzi az álláskeresők 
bevonását a programba. 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.6.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

A jogszabályban meghatározott célcsoportok megfelelősége esetén elvégzi az álláskeresők 
bevonását a programba. 
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a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.6.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.6.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más osztályt 

is érint.  
 
II.1.6.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, megszüntető, 
szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy státuszában 
történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez jogosultságot, kereső 
tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre kerül.  

 
II.1.6.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy munkát 
(különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  

b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 
c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 

beszerzésére. 
d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 
e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 
f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  
g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 

 
II.1.7. A Földhivatali Osztály ellátja 

a) a földmérési, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat a 2012. évi 
XLVI. törvény, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes 
rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, 2004. évi 
CXL. törvény, 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet, 2007. évi CXXIII. törvény, DAT szabályzat, 
15/2013. (III. 11.) VM rendelet, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 176/2009. (XII. 28.) FVM 
rendelet, A 5 szabályzat, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 19/2013. (III. 21.) VM rendelet, 1993. 
évi II. törvény, 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, 

b) a telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 166/2009. (XII. 9.) 
FVM rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet alapján, 
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c) a földvédelemmel kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 2007. évi CXXIX. törvény, 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 1997. évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) FVM 
rendelet, 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet alapján,  

d) földhasználati eljárással kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 356/2007. (XII. 23.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény, 373/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet alapján,  

e) földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény alapján, 

f) földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az 
adatszolgáltatási feladatokat a 2013. évi CCXII. törvény, 2013. CXXII. törvény, 38/2014. (II. 
24.) Korm. rendelet, 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
2004. évi CXL. törvény alapján, 

g) az ingatlan-nyilvántartási, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat az 
1997. évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 2013. évi CXXII. törvény, 2004. évi 
CXL. törvény, 1996. évi LXXXV. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 176/2009. (XII. 
28.) FVM rendelet, 47/2014 (II. 26.) Korm. rendelet alapján. 
 

II.1.8 A Földhivatali Osztály részletes feladatai 
II.1.8.1 Földmérési, telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatok: 

a) első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban, 
b) elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását, 
c) végrehajtja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat, valamint elvégzi a HBM KH Földhivatali Főosztálya 
felé történő adatszolgáltatásokat, 

d) közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében, 

e) ellátja az új felméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat, 

f) ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat, 

g) az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 
térképtárat működtet, 

h) folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot 
szolgáltat, 

i) a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez, 

j) amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére 
díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és 
műszaki tanácsadást végez, 

k) a földmérési törvényben meghatározott Földhivatali Osztály 1. földmérési ügyintézői által 
elvégzendő földmérési vállalkozók munkáinak ellenőrzése, és az esetlegesen feltárt hibák után 
a szükséges intézkedések megtétele,  

l) a digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép adatbázisából az arra jogosultaknak kérelemre 
állami alapadatot szolgáltat, 

m) az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat, 
n) végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat. 

 
II.1.8. 2. Földvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

a) gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 
területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági hatásköröket, 

b) a HBM KH Földhivatali Főosztály részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár 
az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és 
bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
végrehajtásában, 
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c) végrehajtja a parlagfű elleni, közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási földhivatali feladatokat, 
d) illetékességi területén folyamatosan, különösen a határszemlék keretében ellátja a termőföldek 

hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtását, 

e) elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változással kapcsolatos osztályba 
sorolásokat, 

f) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket, 

g) ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

h) intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében, 

i) földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért, 

j) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról, 

k) határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Földhivatali Főosztálynak, 

l) elvégzi a mintatér karbantartásokat, 
m) lefolytatja az újrahasznosítási eljárásokat, 
n) rendszeresen vezeti a földvédelmi statisztikai programot. 
 

II.1.8.3. Földhasználati eljárással kapcsolatos feladatok: 
a) vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat, 
b) ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít, a HBM KH Földhivatali Főosztálya részére 
továbbítja a jogerős földhasználati bírságot kiszabó határozatot, 

c) illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket, 

d) ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési 
feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, eljár az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények 
alkalmazása érdekében. 

 
II.1.8.4. A földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatként első fokú hatóságként eljár a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések 
hatósági jóváhagyására irányuló eljárásokban. 
 
II.1.8.5. A földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatként vezeti a földművesek, a 
mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartását. 
 
II.1.8.6. Ingatlan-nyilvántartási, valamint azzal összefüggő adatszolgáltatási feladatok: 

a) jogszabályban meghatározott illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik 
– döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági 
ügyekben, 

b) lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást, 
c) kezeli az ingatlan-nyilvántartást, 
d) az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, 

illetve döntést hoz azokról,  
e) bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő jogokat: 

- tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait 
gyakorló szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon esetében a 
vagyonkezelői jog, 

- a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, 

- megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog, 

- haszonélvezeti jog és használat joga, 

- telki szolgalmi jog, 



24 
 

- állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamosberendezések 
elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, 
valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok, 

- elő- és visszavásárlási, vételi, valamint eladási jog, 

- tartási és életjáradéki jog, 

- jelzálogjog, 

- végrehajtási jog; 
f) feljegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő tényeket: 

- a jogosult kiskorúsága, gondnokság alá helyezése, 

- a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, 

- a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből 
történő törlése, 

- kisajátítási eljárás megindítása, 

- telekalakítási eljárás megindítása, 

- felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása, 

- földminősítési eljárás megindítása, 

- az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás és ügyészi 
fellépés benyújtása, 

- felügyeleti eljárás megindítása, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal 
kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem benyújtása, 

- az ingatlan jogi jellege, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés 
elutasítása, 

- épület létesítése és lebontása, 

- az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése, 

- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, 
mértéke és jellege, 

- bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 

- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, 
valamint egyéb építésügyi korlátozás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvényben meghatározott építésügyi kötelezés, valamit önkormányzati hatósági döntésen, 
vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési kötelezettség, továbbá a kulturális 
örökség védelméről szóló törvényben meghatározott örökségvédelmi hatósági kötelezés 
ténye, 

- szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló elidegenítési és 
terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom, 

- jogszabályban meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása, 

- árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése, 

- a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedés végrehajtására, 

- a tulajdonjog fenntartással történt eladása, 

- a jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, 

- lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról, 

- a ranghely megváltoztatása, 

- a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak 
összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, 
módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja, 

- az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása, 

- a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye, 

- bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog, 

- a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása, 

- pénzügyi lízingbeadás ténye, 

- nemzeti emlékhely, 

- történelmi emlékhely. 
g) gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, 
h) kérelemre közreműködik a birtok összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében, 
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i) a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 
részeiről, 

j) ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 
hatáskörébe utalt feladatokat. A HBMKH Földhivatali Főosztályával együttműködve közösen 
ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 
adatlekérdezésének jogszerűségét, és a biztonsági előírások betartását, 

k) lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást, 
l) a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint a 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat, 
m) átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat, és 

azokat jelenti a HBMKH Földhivatali Főosztálya felé, 
n) ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze, 
o) 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, 

p) ellenőrzi a külön jogszabályban meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő 
kötelezettségek betartását, 

q) gondoskodik a földhivatali tartalékkészlet biztosításáról és folyamatos rendelkezésre állásáról, 
r) a saját, valamint az illetékességi területén működő kormányablakok által készített 

megrendeléseket összegyűjti, majd a megrendelő ívek első példányát megküldi a Földhivatali 
Főosztály részére, 

s) ellátja a Földhivatali Osztály pénzkezelő helyén jelentkező feladatokat. 
 
II.1.9. A Népegészségügyi Osztály feladatai  
A Népegészségügyi Osztály a járási hivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a következő 
jogszabályokban foglalt feladatokat látja el: 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 

- 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről; 

- 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv kijelöléséről; 

- 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes 
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól; 

- 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről; 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről szóló, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól; 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet; 

- 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 

- 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről; 

- 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló és a 
végrehajtására kiadott 37/1996 (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és 
üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről; 

- 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint 
a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről; 

- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról szóló és ennek végrehajtására kiadott 
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet; 

- 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 
biztonságosabbá tételéről; 

- 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról; 

- 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló és a végrehajtására kiadott 
145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet; 
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- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 
kezeléséről; 

- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről; 

- 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről; 

- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről; 

- 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 
részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről; 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól; 

- 37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet az étrend-kiegészítőkről; 

- 36/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről; 

- 35/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet a csecsemők és kisgyermekek számára készült 
feldolgozott gabona alapú élelmiszerekről és bébiételekről; 

- 41/2009/EK rendelet a lisztérzékenységben szenvedőknek szánt élelmiszerek összetételéről 
és címkézéséről; 

- 27/2004. (IV.24.) ESzCsM rendelet a testtömeg csökkentés céljára szolgáló csökkentett 
energia tartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről; 

- 59/1999. (XI.26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi 
szabályairól; 

- 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 
előírásokról; 

- 20/2012. (VIII.31.) a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról; 

- 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról; 

- 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről; 

- 9/2002. (X. 17.) ESZCSM rendelet a cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, 2000. 
évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, valamint a forgalmazás feltételeiről; 

- 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól; 

- 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba 
hozatalának feltételeiről; 

- 528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról; 

- 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) az Európai Parlament és a Tanács az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéről és csomagolásáról; 

- 1907/2006/EK rendelet az Európai Parlament és a Tanács a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH); 

- 689/2008/EK (PIC) rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról; 

- 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi 
kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól; 

- 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás 
expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről; 

- 12/1991. (V. 18.) NM rendelet a nyári táborok működésének ellenőrzése: a tanuló ifjúság 
üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről; 

- 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő 
eljárásról; 

- 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről; 

- 35/2008. (XII. 31.) IRM-PM együttes rendelet az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt 
elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költségek mértékéről, 
valamint megtérítésének részletes szabályairól; 

- 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről; 

- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről; 
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- 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről és a módosításáról szóló 4/2004. (I. 28.) 
ESZCSM rendelet; 

- 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről; 

- 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról; 

- 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 
végrehajtásáról; 

- 9/2010. (IX. 29.) BM–KIM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
szervezeti és működési rendjének meghatározásáról; 

- 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával 
összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről; 

- 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet 
végrehajtásának szabályairól; 

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről; 

- 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról; 

- 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról; 

- 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi 
elbírálásáról és annak ellenőrzéséről; 

- 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről; 

- 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását 
okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a 
szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről; 

- 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól; 

- 23/2005. (III. 23.) FVM rendelet a ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésről; 

- 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól; 

- 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes 
szabályairól; 

- 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az 
ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről; 

- 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról; 

- 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 
bejelentéséről és kivizsgálásáról; 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 

- 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról; 

- 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről; 

- 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések 
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről; 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről; 

- 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének 
egyes szervezési kérdéseiről; 

- 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről; 

- 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges 
egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről; 

- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól; 

- 2006. évi XCVIII. Törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati 
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól; 

- 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, 
kölcsönzésének szakmai követelményeiről ; 

- 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról; 
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- 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról; 

- 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető 
ellátások szakmai feltételeiről; 

- 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes 
kérdéseiről; 

- 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról; 

- 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási 
támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról; 

- 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről; 

- 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról; 

- 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről; 

- 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról; 

- 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről; 

- 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati 
(egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására 
vonatkozó részletes szabályokról; 

- 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről; 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
(ápolási díj); 

- 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről; 

- 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról; 

- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól; 

- 8/2000. (VIII: 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 
működési nyilvántartásáról; 

- 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról; 

- 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek 
alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő 
személyek tevékenységének engedélyezéséről; 

- 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, 
szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről; 

- 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról; 

- 1997. évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és a védelméről; 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

- 26/2014. (IV.8) EMMI rendelet a várandósgondozásról; 

- 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéseinek 
szabályairól; 

- 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Népegészségügyi Programjáról; 

- 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről; 

- 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és a védelméről; 

- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról; 

- 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 
végrehajtásáról. 

 
II.1.10. Népegészségügyi Osztály részletes feladatai 
II. 1.10.1. Környezet- és település-egészségügy: 

a) Ivóvízzel és fürdővízzel, valamint szennyvízzel kapcsolatosan 
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- a megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátás érdekében a helyszínen ellenőrzi a 
rendszerek műszaki állapotát, felügyeli az elrendelt laboratóriumi vizsgálatok meglétét, 
értékeli azok eredményét, illetve bejelentés esetén soron kívüli vízvizsgálatokat rendel el, 

- figyelemmel kíséri a folyamatosan és szezonálisan üzemelő fürdők, uszodák üzemelését, 
vízminőségét, a tápvizek hatósági vízvizsgálati eredményei alapján hozzájárul a 
közfürdők nyitásához, 

- engedélyezi a természetes fürdők üzemelését, meghatározza a mintavételi ütemtervet, 
figyelemmel kíséri a mintavételi időpontok betartását, illetve a vízvizsgálati 
eredményeket, jelentési kötelezettségének jogszabályban előírt határidőre eleget tesz, 

- a szolgáltató kérelmére a rendelet alapján, az abban foglalt feltételek betartása mellett 
hozzájárulást ad az ivóvíz ellátás korlátozásához, 

- a vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásokban 
szakhatóságként közreműködik az engedélyező hatóság megkeresésére, figyelembe 
veszi a felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos teendőket. 

b) Egyes rendezvényekkel kapcsolatosan 

- a társhatóságokkal együttműködve részt vesz a nappali és éjszakai zenés, táncos 
rendezvények ellenőrzésében az előre összeállított program szerint, 

- a megrendezésre kerülő sportrendezvények előtti biztonságtechnikai bejárásokon a 
közegészségügyi követelmények érvényesülését ellenőrzi és felügyeli. 

c) Temetkezéssel kapcsolatosan engedélyezési eljárásokat folytat le (sírnyitási engedélyek, 
boncolás nélküli hamvasztás engedélyek, külföldi halott- és urnaszállítási engedélyek). 

d) Hulladékokkal kapcsolatosan 

- nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására, szállítása, kezelésére vonatkozó 
eljárásban az engedélyező hatóság megkeresésére szakkérdésekre választ ad, 

- az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokról éves összefoglaló 
jelentést készít a szolgáltatók által beküldött adatlap alapján. 

e) Kereskedelmi üzletekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan 

- bejelentett tevékenységet végző valamennyi kereskedelmi egységben hatósági 
ellenőrzést tart, erről jegyzőkönyvet készít és tájékoztatást küld a megkereső 
hatóságnak, 

- a működési engedély köteles üzletek esetén szakhatósági állásfoglalást ad, 

- megkeresés esetén helyszíni szemle tartásával és a tájékoztatás adásával részt vesz a 
szálláshely üzemeltetési engedélyek kiadásában, 

- a telepengedélyezési eljárások lefolytatása során helyszíni hatósági ellenőrzést tart, a 
tájékoztatást az engedélyező hatóság részére megküldi. 

 
II.1.10.2. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy: 

a) Egyes élelmiszerekkel kapcsolatosan 

- végzi a különleges táplálkozási célú élelmiszerekkel, az étrend-kiegészítőkkel, a 
vitaminokkal, ásványi anyagokkal és bizonyos egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerekkel, 
az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó 
állításokkal, az élelmiszerek tápértékjelölésével kapcsolatos bejelentési eljárásokkal 
összefüggő feladatokat, 

- végzi és felügyeli az előző pont alatt felsorolt élelmiszerek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, 

- egészségi ártalom vagy annak gyanúja, illetve az emberi egészség veszélyeztetése 
esetén intézkedik. 

b) A betegélelmezés és a diétás étkeztetés területén tápanyagszámítás módszerével vizsgálja a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetést, – a rendszeres és a 
speciális diétát – valamint a fekvőbeteg-gyógyintézeten kívüli diétás étkeztetést. 

c) A lakosság élelmezésének és táplálkozásának alakulásával kapcsolatban 

- elősegíti az élelmiszerek fogyasztásával összefüggő biológiai és kémiai ártalmak 
leküzdését, 

- vizsgálja az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzéseket, 
ételmérgezéseket, felderíti a fertőzési forrást és a terjedési utat, 

- szükség szerint végzi a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételezést, 

- tanulmányozza és értékeli a lakosság táplálkozási helyzetét, tápláltsági állapotát, a 
táplálkozás és az egészségi állapot közötti összefüggéseket. 
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d) A közétkeztetéssel kapcsolatos feladatkörében ellenőrzi az élelmezési ellátással közvetlenül 
kapcsolatos nyersanyag-felhasználási, tervezési, kivételezési, ételkészítési, adagolási-tálalási 
dokumentációt, az ételkészítéshez felhasznált élelmiszerek összetételi és táplálkozás-
egészségügyi megítéléséhez szükséges adataira vonatkozó dokumentumokat és a diétás étel 
készítéséhez felhasznált élelmiszerek diétás alkalmasságát igazoló gyártói tanúsítványt, a 
dietetikus és a diétás szakács nevét, végzettségéről szóló okirati igazolást. 

e) A kozmetikai termékekkel kapcsolatos feladatkörében, hatáskörében ellátja a kozmetikai 
termékek és azok gyártásának, forgalmazásának hatósági ellenőrzését, vizsgálja a 
termékinformációs dokumentációt. 

f) Végzi a cuclik, cumik ellenőrzését. 
 
II.1.10.3. Kémiai biztonság: 

a) ellenőrzi a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályok betartását, 
b) ellátja a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos, külön jogszabály 

szerinti ellenőrzési, intézkedési, adatrögzítési és igazolási feladatokat, 
c) a biocid termékek esetében vizsgálja és ellenőrzi az előállítás és forgalmazás feltételeit, 
d) ellenőrzi a forgalomban lévő veszélyes anyagok és veszélyes készítmények címkézését, 

osztályba sorolását, 
e) vizsgálja a vegyi anyagok regisztrálásának, engedélyezésének meglétét, valamint a 

korlátozások betartását, 
f) az egészségügyi kártevőirtók részére engedélyt állít ki, nyilvántartást vezet. 

 
II.1.10.4. Gyermek- és ifjúság-egészségügy: 

a) ellenőrzi a közegészségügyi szabályok érvényesülését a gyermek-és ifjúság – egészségügy 
területén, nyilvántartja és felügyeli a 0-18 éves életkorúak, valamint a 18-24 éves tanulóifjúság 
időszakos vagy állandó elhelyezésére, oktatására, nevelésére, foglalkoztatására, pihenésére 
szolgáló intézményeket, létesítményeket, 

b) az oktatási létesítményekben a közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére intézkedik, 
c) közegészségügyi szempontból ellenőrzi a táboroztatás személyi és tárgyi feltételeinek 

betartását, nyári táborok működését,  
d) ellenőrzi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

működésére vonatkozó közegészségügyi, 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 
teljesülését. 

 
II.1.10.5. Járványügy: 

a) elvégzi a fertőző betegekkel, a fertőzésre gyanús személyekkel, a kórokozó hordozókkal 
kapcsolatos tevékenységet a következők szerint: 

- helyszíni járványügyi vizsgálatot végez, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a járványügyi helyzetet, megállapítja a járványveszély, 
vagy a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket megteszi, 

- vezeti a járványügyi tevékenységhez szükséges járványügyi dokumentációkat és 
nyilvántartásokat, zárójelentést küld a járványosan előforduló fertőző betegségekről, 

- élelmiszer eredetű megbetegedések esetén társhatósággal közreműködik a fertőző 
forrás felkutatatásában, a szükséges járványügyi intézkedéseket megteszi, 

- nyilvántartja a fertőtlenítő szereket és eszközöket, 

- szigorított fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról, 

- ellátja a rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély elhárítása 
érdekében a szükséges feladatokat, 

- szükség esetén gondoskodik gyógykezelés elrendelésről, rendőrségi elővezetésről, 

- intézkedik a menedékesek szűrővizsgálatainak elvégeztetéséről, védőoltásaik 
megszervezéséről. 

b) oltóanyagokkal, védőoltásokkal kapcsolatban 

- szervezi az oltóanyagok beszerzését, felügyeli a területen azok előírásszerű tárolását, 
nyilvántartását és felhasználását, 

- vizsgálja, elemzi és értékeli az oltási eredményeket, intézkedik az észlelt hiányosságok 
megszüntetése iránt, 

- kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket, 
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- intézkedik elmaradt védőoltások pótlására. 
c)  kórházhigiénés, infekciókontroll tevékenysége során 

- nyilvántartja a sterilizáló berendezéseket, részt vesz a sterilizáló berendezések 
mikrobiológiai tesztpreparátummal történő ellenőrzésének szervezésében, 

- hatáskörében, illetékességi területén kivizsgálja az egészségügyi szolgáltatónál 
halmozottan előforduló fertőzéseket, az intézményi kórházhigiénés, illetve 
infekciókontroll szolgálatával közösen, 

- megteszi a szükséges járványügyi intézkedéseket a járványok megelőzése és 
felszámolása érdekében, továbbá felügyeli az intézkedések végrehajtását, 

- folyamatosan figyelemmel kíséri illetékességi területének kórházi járványügyi helyzetét 
(az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek 
alakulását), 

- 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, 

- ellátja az egészségügyi szolgáltatók kórházhigiénés, infekciókontroll szakmai 
felügyeletét a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint, 

- véleményezi az szolgáltató infekciókontroll tevékenységét szabályozó 
dokumentumokat, ellenőrzi az abban foglaltak végrehajtását, szakmai javaslatot tesz, 
illetve intézkedik a szükséges módosítások megtételére, 

d) DDD (Dezinfekció (fertőtlenítés), Dezinszekció (sterilizálás), Deratizáció (rovar- és 
rágcsálóírtás)) tevékenysége keretében 

- figyelemmel kíséri az egészségügyi kártevők előfordulását, az abból fakadó 
közegészségügyi ártalmat, illetve járványveszélyt, a védekezés helyzetét, 
intézkedéseket tesz azok megelőzésére, elhárítására, 

- nyilvántartást vezet a rágcsáló- és/vagy rovarmentesítésre, majd fenntartásra kerülő és 
ellenőrizendő területekről, gondoskodik a felhasználásra kerülő irtószerekről és a 
kijuttatásukra szolgáló eszközökről, 

- nyilvántartást vezet a járványügyi szempontból különös veszélyt jelentő személyekről, 
indokolt esetben, saját szervezésben tetvességi vizsgálatot végez a nyilvántartott 
közösségekben, 

- szigorított záró fertőtlenítés indokoltsága esetén gondoskodik annak haladéktalan 
végrehajtásáról. 

 
II.1.10.6. Egészségügyi igazgatás és koordináció: 

a) engedélyezi a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók működését, ezen belül vizsgálja 
az egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadásának feltételeit, valamint tudomásul 
veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti a működési engedélyében szereplő adatokat 
érintő változás bejelentését, szükség esetén módosítja a működési engedélyt, 

b) egészségügyi szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételt követően, azonban működési 
engedély nélkül történő végzéséről szóló bejelentés rögzítése, 

c) tudomásul veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti, ha az egészségügyi szolgáltató 
szünetelteti a tevékenységét, illetve, ha azt újból folytatja, 

d) kérelemre az egészségügyi szolgáltató részére kiadott működési engedélyt visszavonja, 
e) hatósági nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatókról, ellenőrzi működésüket, 
f) végzi a praxisengedéllyel kapcsolatos következő feladatokat: 

- praxisengedélyt kiadása és visszavonása, 

- a működtetési jog törvény erejénél fogva történő megszerzését tanúsító hatósági 
bizonyítvány kiállítása, 

- az önkormányzat kérésére véleményt alkot a praxisjogot megszerezni kívánó orvos 
megfelelőségéről, 

g) sürgősségi, gondozási ellátást végző orvost jelölt ki, 
h) hatósági bizonyítványt állít ki a gyakorlati idő igazolásáról szakvizsgához, működési 

nyilvántartásba vételhez, a működési nyilvántartás meghosszabbításához, 
i) közreműködik az egészségügyi ellátás javítását célzó szervezési intézkedések 

előkészítésében, végrehajtásában, 
j) koordinálja és felügyeli illetékességi területének gyógyító-megelőző egészségügyi ellátását, 
k) közvetlenül intézkedik súlyos, tömeges, illetőleg ismétlődő egészségkárosodás előfordulása, 

vagy annak gyanúja esetén a kiváltó okok megszüntetése, illetőleg az esemény megelőzése 
érdekében, 
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l) engedélyezi a nem kórházban elhunyt személy holttestének boncolás nélküli elhamvasztását, 
m) ápolás-szakfelügyeleti tevékenysége keretében: 

- ápolási díj megállapításához, háziorvos által kiállított igazolás felülvizsgálatára 
szakorvost vagy szervet jelöl ki, 

- ápolás szakfelügyeleti ellenőrzéseket végez. 
 
II.1.10.7. Védőnői szakfelügyelet: 

a) a védőnői ellátás hatékony, az egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő 
működésének megvalósítása érdekében betartatja az egészségügyi ágazati jogszabályokat, 
ennek érdekében ellenőrzéseket végez a védőnői körzetekben, 

b) közreműködik a védőnői ellátás (szakmai, menedzseri és támogató tevékenység) 
minőségének követésére és értékelésére vonatkozó minőségi indikátorok fejlesztésében,  

c) közvetíti a szakmai irányelveket, minőségi követelményeket, 
d) meghatározza az elérendő célokat, feladatokat, auditokat és megvalósításuk lehetőségét, 

továbbá közreműködik azok megvalósításában, 
e) gyűjti, összesíti, szolgáltatja a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatos adatokat, továbbá 

értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat, 
f) javaslatot tesz a védőnői ellátás javítását szolgáló szervezeti, szervezési intézkedésre, 

továbbá a védőnői humánerőforrás fejlesztésére (védőnői állások létesítésére, átszervezésre, 
megszüntetésre, továbbképzések témáira, a kiemelkedő munkát végzők jutalmazására, 
kitüntetésére), 

g) ellenőrzi a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét, 
h) az egyedi panaszokat kivizsgálja a szakmai irányelvek, protokollok és módszertani levelek 

előírásai alapján, 
i) új védőnői körzet kialakításához szakmai véleményt ad, 
j) szakmai iránymutatást ad a védőnői feladatok helyettesítésével kapcsolatban, 
k) közös álláspontot alakít ki a védőnő és háziorvos szakmai véleménykülönbsége esetén, 
l) igazolást ad ki a várandós anyák tárgyév október 1-jei létszámáról a területi védőnői körzetek 

következő évi OEP-finanszírozásához, 
m) közreműködik a védőnői ellátás eredményeinek elemzésében a védőnői gondozottak 

egészségi állapotának nyomon követésével, 
n) kijelöli az oktatóvédőnői körzeteket, 
o) felkérésre közreműködik a védőnőket érintő rendkívüli népegészségügyi felmérések, 

egészségfejlesztési programok, továbbképzések tervezésében, szervezésében, 
lebonyolításában és értékelésében, 

p) koordinálja a védőnők által ellátandó rendkívüli, illetve időszakos feladatok szervezését, 
megvalósítását, 

q) a területi és iskolavédőnőktől érkező folyamatos- és kampányoltási jelentéseket rögzíti az 
EFRIR járványügyi szakrendszerben. 

 
II.1.10.8. Egészségfejlesztés: 

a) az egészségfejlesztés szakterület munkatársa közreműködik a Nemzeti Népegészségügyi 
Program végrehajtásában, ennek keretében: 

- a közösség és az egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása 
érdekében ösztönzi, szakmailag segíti, támogatja az egészség-kommunikációs 
tevékenységet, tájékoztatással, felvilágosítással, egészséggel kapcsolatos információk 
továbbításával, 

- segíti az önkormányzati és civil szervezetek által végzett, az egészséges életmódot 
támogató, továbbá a kábítószer-, az alkoholizmus-, a dohányzás ellenes programok 
megvalósítását, az AIDS megelőző tevékenység összehangolását, 

- kapcsolatot tart a helyi médiával. 
b) Az egészségfejlesztési szakterület munkatársa egészségvédelmi programokat kezdeményez, 

lakossági célzott szűrővizsgálatok lebonyolításában vesz részt, valamint a megelőzést 
szolgáló programokat dolgoz ki és hajt végre, ennek keretében 

- támogatja, népszerűsíti a célzott lakossági szűrővizsgálatokat, 

- szervezi az emlőszűrésre történő önkormányzatok által biztosított szervezett utaztatást, 

- feladatkörén belül együttműködik az önkormányzatokkal, az egészségügyi alapellátás 
résztvevőivel, a civil szervezetekkel, és a helyi médiával. 
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II.1.10.9. A Családvédelmi Szolgálat tevékenysége: 
a) igazolást ad a családvédelmi szolgálaton való részvételről, 
b) vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását, 
c) írásban rögzíti és ellenjegyzi a terhesség-megszakítás iránti kérelmet, 
d) átadja a kérelem eredeti példányát a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott 

intézménynek, 
e) az adatokat bizalmasan kezeli, 
f) nyomon követi a terhesség-megszakítás szándékának kimenetelét, 
g) statisztikai célból adatot szolgáltat, éves jelentést, összefoglalót készít, 
h) családtervezési tanácsadást végez, 
i) ifjúsági tanácsadást végez (ennek keretében a fiatalkorúak iskolán kívüli felvilágosítását látja 

el, valamint fiatalkorúak házasságkötése esetén alapvető családtervezési ismeretekről való 
tájékoztatást nyújt), 

j) családvédelmi tanácsadást (válságtanácsadást) végez, ennek keretében: 

- a magzat megtartására irányuló tanácsadás keretében tájékoztat az állami és nem 
állami, anyagi és természetbeni támogatások, valamint az örökbeadás lehetőségeiről; 

- eljár a terhesség-megszakítás iránti kérelemmel jelentkezők ügyében. 
 
 

III. FEJEZET 
 

A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
III.1. Hivatalvezető 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 
c) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket 

készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
d) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatokat. 
e) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat-és hatásköreit. 
f) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 
g) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
 
III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 

b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai segítség 
nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti egységei által 
előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 

d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
 
III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az 

ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által kiadmányozandó 

ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
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g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási hivatalvezető-
helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 

  
III.4.  Okmányirodai osztályvezető 
 
Feladata az Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5.  Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

- okmányirodai ügyintéző 
- ügykezelő 

 
Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 
 
Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben intézhető 
ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 
kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
Közreműködik az Okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok 
átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 
Közreműködik az Okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában és 
továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve szervezeti 
egység felé. 
Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírás mintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti okmány 
iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint kérelemre 
jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 
Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, törléssel 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 
Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány eljárás 
keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány iránti kérelmek 
rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 
Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban előírt 
adatkezelési és selejtezési feladatokat. 
Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály előírásai 
szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, dokumentumokat. 
Ellátja a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási 
feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a jogosultnak 
átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 
nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 
üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű adatait a 
járműnyilvántartásban. 
Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 
Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az elveszett 
törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti közlekedési 
nyilvántartásból. 
Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 
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Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a közlekedési 
szolgáltatási díjat befizetők részére.  
Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 
szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 
Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, valamint azok 
feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 
okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 
Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új adatok 
esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 
Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok pótlásával 
kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 
Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 
hatósághoz. 
Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, 
tevékenységeket. 
Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint az Okmányirodai Osztály 
vezetője esetenként megbízza. 
 
Az ügykezelő feladatai: 
 
Feladata a járási hivatalhoz érkező ügyiratok iktatása. 
Továbbítja, postázza a kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel összefüggő feladatokat. 
Átveszi a postára érkező küldeményeket, illetve eljuttatja a kimenő leveleket postahivatalhoz.  
Tárolja az irodaszereket, illetve eljuttatja a járási hivatal szervezeti egységeihez az ügyintézők 
részére. 
Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat  
Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési feladatokat, 
amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
Ellátja a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint az Okmányirodai Osztály 
vezetője esetenként megbízza. 
 
III.6. Hatósági, gyámügyi és építésügyi osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály munkakörei: 
 

- hatósági ügyintéző 
- szabálysértési ügyintéző 
- gyámügyi ügyintéző 
- építésügyi ügyintéző 
- titkársági ügyintéző 
- szakmai koordinátor 
- ügykezelő 

 
A hatósági ügyintéző feladatai: 
 

a) Hatósági feladat-terület: 
 
Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési szolgáltatás 
engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és üzemeltetésével 
összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének 
összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi szervezettel kapcsolatos 
egyes hatósági feladatokat.  
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Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon (állatpanzió és 
állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint az állatvédelmi 
törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Mulasztás esetén 
állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, illetve megtiltásával kapcsolatban 
intézkedik.  
Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, villamos 
energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a biztonságos szolgáltatás-
nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos feladatokat.  
Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének engedélyezésével 
kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, valamint a kulturális 
örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  
A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő 
szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó 
bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  
Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői 
tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok ellátása.  
A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-védelmi hatósági 
ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat. A járási hivatal nyilvántartásában szereplő 
adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló 
személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le.  
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi és 
Építésügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  
 

b) Oktatási feladat-terület: 
 

Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. Felügyeli és elrendeli a tankötelezettség 
teljesítését, a tankötelesekről vezetett nyilvántartásba felvezeti a tanköteles tanuló tanulmányainak 
külföldön történő folytatásáról szóló bejelentést.  
Megszervezi az érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztását, kapcsolatot tart az Oktatási Hivatallal, a 
kormányhivatallal és az érintett intézmények vezetőivel.  
Hatósági eljárás keretében döntésre előkészíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, vagy 
sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos 
ügyeket. Kapcsolatot tart a járási hivatal illetékességi területén működő köznevelési intézményekkel 
és a pedagógiai szakszolgálati intézményekkel.  
Feladata a szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos 
valamennyi tevékenység, szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat szerven belüli átadása 
és szerven kívülre történő továbbítása, szállítása. A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról 
az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére 
a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi és 
Építésügyi Osztály vezetője esetenként megbízza. 
 

c) Szociális feladat-terület: 
 
Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a közgyógyellátásra való 
jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a döntést követően intézkedik azok 
végrehajtásáról.  
Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról 
történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi utalásának előkészítése. A 
támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal szociális ellátásokhoz kapcsolódó 
szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Teljesíti a Jelent programmal a szociális 
ellátásokban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését az 
egészségbiztosítási szerv felé.  
A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki, 
a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő fogyasztói 
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státuszt igazol le. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi és 
Építésügyi Osztály vezetője esetenként megbízza. 
 
A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 
A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva lefolytatja a 
szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés jogszerűségéért. A járási 
hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben kiadmányozási jogot gyakorol. A 
lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési nyilvántartási rendszerben, mely során felelős az 
adatrögzítés pontosságáért.  
Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot tart a 
végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket. Kiskorú 
veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével kezdeményezi a 
gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, óvodai nevelésben való 
részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 
Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség esetén adatot 
szolgáltat az általa intézett ügyekről. A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával együttműködik az 
ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel. Felelős az iratkezelési szabályok betartásáért. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi és 
Építésügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  
 
A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 
Feladata a gyermek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a 
szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott 
döntéshozatallal és a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés. 
Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó elé terjeszti.  
Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat szolgáltat. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi és 
Építésügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  
 
Az építésügyi ügyintéző feladatai: 
 
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárások során helyszíni szemlét tűz ki és tart meg, szükség 
szerint intézkedik. 
Hiánypótlási felhívást készít, illetve megteszi az ügy elintézéséhez szükséges közbenső 
intézkedéseket. 
A tényállás tisztázása érdekében szerveket, szakértőket, szakreferenseket, a hivatal megfelelő 
szervezeti egységét keresi meg véleményadás, illetőleg adatszolgáltatás céljából. 
Ügyfeleket fogad, konzultációt tart, jegyzőkönyveket vesz fel, levelezést folytat, kapcsolatot tart az 
ügyfelekkel. 
Elkészíti az elsőfokú hatósági, szakhatósági intézkedések tervezetét. 
Közreműködik a rendezési tervek véleményezésében. 
Felkutatja a szabálytalan kivitelezési tevékenységeket. 
Közreműködik az éves építésfelügyeleti ellenőrzési munkaterv elkészítésében. 
Megszervezi az építésfelügyeleti ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítását, javaslatokat tesz az 
ellenőrzések hatékonyságának fokozására. 
Javaslatot tesz a különleges szakmai felkészültséget igénylő vizsgálatok elvégzésére jogosult 
szakintézmény bevonására. 
Lefolytatja az építésfelügyeleti ellenőrzéseket, ezekről a helyszínen jegyzőkönyvet vesz fel, szükség 
szerint helyszíni intézkedést tesz. 
A feltárt szabálytalanságok ügyében megteszi a jogszabályban lehetővé tett építés-felügyeleti 
hatósági intézkedéseket. 
Ellenőrzi az általa tett, illetőleg kezdeményezett intézkedések végrehajtását. 
Feladatkörébe tartozóan vezeti az építésfelügyeleti hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai 
célból adatszolgáltatási feladatot lát el. 
Részt vesz a hivatal által szervezett továbbképzéseken, szakmai napokon, értekezleteken és képviseli 
szakterülete érdekeit. 
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Haladéktalanul tájékoztatja vezetőjét a területen végzett munkája kapcsán tudomására jutott, hivatalt 
érintő fontos információkról. 
Tevékenységét a jogszabályokban, szakmai követelményekben foglaltak szerint végzi. 
Folyamatosan figyelemmel kíséri, és készség szintjén elsajátítja az építésfelügyelet feladat- és 
hatáskörére vonatkozó jogszabályokat, illetve azok változásait. 
Meghatározott időszakonként statisztikai jelentést, szöveges beszámolót készít a végzett 
tevékenységről. 
Együttműködik ellenőrzési feladatai teljesítésében a szakmai kamarákkal, egyéb szakmai 
szervezetekkel, valamint a társhatóságokkal, megkeresésre részt vesz más hatóság ellenőrzésében. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi és 
Építésügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  
 
Szakmai koordinátor feladatai: 
 
Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági feladatok ellátásában. 
Részt vesz a beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítésében. 
Részt vesz a járási hivatalvezetői értekezletek szervezésében, dokumentálásában. 
Ellátja a rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 
elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatokat, amelynek végrehajtása érdekében 
kapcsolattartó a járási hivatal szervezeti egységei és a kormányhivatal között. 
Ellátja a kiküldetési rendelvényekkel kapcsolatos ellenőrzési és továbbítási feladatokat. 
Részt vesz az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője igényének 
megfelelően, a járási hivatal vezetőjének döntése alapján a sorozóközpont vezetője által megjelölt 
helyen és időpontban. 
Figyelemmel kíséri a járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozásokat, közreműködik 
azok egységes értelmezésének kialakításában. 
Közreműködik a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
Beszámolókat, jelentéseket és statisztikákat készít. 
Közreműködik az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok ellátásában. 
A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
Kezeli a nyilvántartásokban bekövetkezett változásokat. 
A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és továbbítása 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a hirdetmények 
kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a hivatalvezető-helyettes 
esetenként megbízza.  
 
A titkársági ügyintéző feladatai: 
 
Vezeti a bélyegző-nyilvántartást, ellátja a bélyegzők kiadásával, selejtezésével illetve biztonságos 
tárolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bélyegzők vezetői utasítás szerinti használatáról. 
Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági feladatok ellátásában. 
Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat.  
Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
Összeállítja és továbbítja az osztályvezető által meghatározottak szerint az irodaszer igényeket a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, az igényelt tárgyi eszközöket átveszi és az elosztás 
megszervezésében közreműködik. 
Összesíti a szabadságigényeket, vezeti a szabadság nyilvántartást, ezzel összefüggésben a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatallal kapcsolatot tart. 
Közreműködik a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti továbbításában. 
Ellátja a munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 
kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatokat. 
Továbbítja a járási hivatalhoz érkező önéletrajzokat a kormányhivatal részére. 
Kezeli a járási hivatal jelenléti íveit, összesíti és továbbítja a kormányhivatal felé. 
Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési feladatokat, 
amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
Ellátja a tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatokat. 
Végzi a foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatokat. 
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Tárolja az irodaszereket, illetve eljuttatja a járási hivatal szervezeti egységeihez az ügyintézők 
részére. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a hivatalvezető-helyettes 
esetenként megbízza.  
 
Az ügykezelő feladatai: 
 
Feladata a járási hivatalhoz érkező ügyiratok iktatása. 
Továbbítja, postázza a kiadmányozott ügyiratokat, valamint ellátja az ezekkel összefüggő feladatokat. 
Átveszi a postára érkező küldeményeket, illetve eljuttatja a kimenő leveleket postahivatalhoz.  
Elvégzi az osztály egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
Ellátja az osztály munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat.  
Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési feladatokat, 
amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
Ellátja a Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
Ellátja az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadását és visszavételét. 
Ellátja a kiadmányozott ügyiratok továbbításával, postázásával, valamint az ezekkel összefüggő 
feladatokat. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági, Gyámügyi és 
Építésügyi Osztály vezetője esetenként megbízza.  
 
III.8. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.9. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

-  szakügyintéző (koordinációs feladatkörű szakügyintéző) 
-  szakügyintéző I. 
-  szakügyintéző II.  

 
A szakügyintéző (koordinációs feladatkörű szakügyintéző) feladatai: 
 
Koordinálja és ellenőrzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások 
megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus nyilvántartások 
vezetésével, keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a munkáltatói kapcsolattartással, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az 
automatikus szignálási jegyzék szerinti küldemények kezelése. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Foglalkoztatási Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
A szakügyintéző I. feladatai: 
 
Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 

bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, csoportos tájékoztatók szervezése, a 

Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 

kapcsolatos feladatok elvégzése. Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a 

kihelyezett ügyfélfogadással, az álláskereséséi nyilvántartással és ellátással kapcsolatos panaszok 

kezelésével, az automatikus szignálási jegyzék szerinti küldemények kezelésével, az álláskeresési 

nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzését, valamint a kiadmányozási szabályzat 

szerinti kiadmányozását. Feladata továbbá a közérdekű munka büntetés végrehajtásával kapcsolatos 

ügyintézés. 

Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Foglalkoztatási Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
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A szakügyintéző II. feladatai: 
 
Feladata tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése, 
az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a munkaerőigények rögzítése, a 
munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a csoportos létszámcsökkentéssel, az 
automatikus szignálási jegyzék szerinti küldemények kezelésével, a közérdekű munka büntetésének 
végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással kapcsolatos feladatok elvégzése.  
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Foglalkoztatási Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
III.10. Földhivatali osztályvezető 
 
Feladata a Földhivatali Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.11. A Földhivatali Osztály munkakörei: 
 

- földmérési ügyintéző 
- földügyi ügyintéző 
- földhasználati nyilvántartási ügyintéző 
- ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 
- igazgatási ügyintéző  
- ügykezelő 

 
A földmérési ügyintéző feladatai: 
 
Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban.  
Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 
kapcsolatos a járási hivatal hatáskörébe utalt földmérési feladatokat. 
Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett 
változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja. 
Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban. 
A járási hivatal keretén belül kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást végez. 
Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Földhivatali Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
A földügyi ügyintéző feladatai: 
 
Ellátja a termőföld végleges és időleges más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
Megteszi a földvédelmi engedélyezési eljárás során a szükséges intézkedéseket az átlagosnál jobb 
minőségű termőföldek fokozott védelméért. 
Gondoskodik a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén a földvédelmi szempontok 
fokozott érvényre jutásáról. 
Megteszi a szükséges lépéseket a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott 
jogerős és végrehajtható döntéseiben a megállapított kötelezettségek nyomon követése érdekében. 
Továbbítja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére a jogerős 
engedélyező határozatokat, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásában. 
Ellátja a földvédelmi járulék törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat. 
Részt vesz az éves határszemle és parlagfű elleni közérdekű védekezés munkálataiban. 
Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 
Vezeti a földműves nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat. 
Ellenőrzi a földműves nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén jogszabályban 
előírt intézkedést foganatosít. 
Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat, ennek 
keretében legalább 8 db intézkedés / munkanap iratmennyiséget foganatosít. 
Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 
jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
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Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a 
földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges 
intézkedéseket. 
Feladata a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával kapcsolatos eljárások szakszerű 
lefolytatása. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Földhivatali Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
A földhasználati nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
 
Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat. 
Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 
jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a 
földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges 
intézkedéseket. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Földhivatali Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
 
Döntést hoz a jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági ügyekben. 
Ezen munkaköri feladat keretében legalább 12 intézkedés / munkanap iratmennyiséget foganatosít. 
Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 
Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat 
folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról. 
Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 
Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében. 
Összeállítja az ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat. 
Ügyeletet tart beosztás szerint a soron kívüli ügyintézésben. 
Gondoskodik a beadványok, kérelmek panaszok önálló, határidőn belüli jogszabályszerű 
ügyintézéséről és határozattal/végzéssel történő lezárásáról. 
Gondoskodik a határozattal/végzéssel lezárt ügyek postázásáról, az eljárási díj megfizetését igazoló 
számlák aktához rendeléséről, számlák elkészítéséről, a számlázásra irányadó követelmények 
betartása mellett. 
Teljesíti a belföldi jogsegélykérelmeket (megkeresések). 
Tájékoztatás nyújtása az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfelek részére. 
Teljesíti a havi statisztikai adatok teljes körű, határidőben (minden hónap 2.-ig) történő bejelentését. 
Részt vesz a postázási munkafolyamatban a határozatok, hiánypótlások, értesítések megfelelő időben 
történő kézbesítése érdekében. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Földhivatali Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  

 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 
A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó földhasználati, földvédelmi beadványok érkeztetése. 
A földhasználati nyilvántartásból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat, ennek keretében 
a földhasználati lap díját számlázza. 
Feladata beadványok település és kerületek alapján kialakított beosztás szerint ügyintézőre történő 
kiszignálása és továbbítása. 
Gondoskodik a jogerős, bejegyzett beadványok irattarozásáról. 
Gondoskodik a földhasználati ügyiratok határidőben történő postázásáról. 
Gondoskodik a visszaérkező tértivevények megfelelő ügyiratokhoz történő csatolásáról. 
Belföldi jogsegély iránti megkeresésekre adatot szolgálatat. 
Tulajdoni lapot, iratmásolatot ad ki.  
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Földhivatali Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
 



42 
 

Az ügykezelő feladatai: 
 
Összefogja a postázási munkafolyamat teendőit, szervezi a postázás egyes munkafolyamatait annak 
érdekében, hogy a postázó folyamatosan naprakészen működjön, gondoskodik a soron kívüli 
küldemények haladéktalan kipostázásáról.  
Elszámoltatja a postázásban résztvevőket, ellenőrzi a teljesítménykövetelmények betartását. 
A Földhivatali Osztály részére érkező postát felbontja és elosztja a küldemény rendeltetése alapján az 
egyes szervezeti egységek között. 
Részt vesz a boríték és tértivevény nyomtatásban.  
Tájékoztatja az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfeleket. 
Gondoskodik a postázásra átadott ügyiratok regisztrált átadás-átvételéről annak érdekében, hogy az 
ügyirat hivatali kényszerpályája követhető legyen. 
Ellátja a földmérési szakterülettel összefüggő ügyviteli, ügykezelői feladatokat. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Földhivatali Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
III. 12. Népegészségügyi osztályvezető, járási tisztifőorvos 
 
Feladata a Népegészségügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.13. Népegészségügyi Osztály munkakörei 
 

- közegészségügyi-járványügyi felügyelő 
- vezető védőnő 
- családvédelmi védőnő 
- egészségőr 
-  igazgatási ügyintéző 
- egészségfejlesztő 
- ügykezelő 

  
A közegészségügyi-járványügyi felügyelő feladatai: 
 
Ellátja a közegészségügyi (a környezet-, és település-egészségügyi, az élelmezés-, és táplálkozás-
egészségügyi, a gyermek- és ifjúság-egészségügyi, a kémiai biztonsági), a járványügyi, a 
kórházhigiénés és az egészségügyi igazgatási szakterület jogszabályokban meghatározott, 
hatáskörébe tartozó feladatait.  
Kivizsgálja a panaszbejelentést, megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.  
Részt vesz célvizsgálatok végrehajtásában, a munkatervi feladatok, a hatósági ellenőrzési terv 
teljesítésében, jelentéseket, beszámolót készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl.  
Részt vesz az ügyfélfogadásban. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
A vezető védőnő feladatai: 
 
Ellátja a védőnői szakfelügyelet jogszabályban meghatározott feladatait. Segíti a védőnői ellátás 
hatékony, megfelelő színvonalú működését, az ágazati jogszabályok érvényesülését.  
Gyűjti, összesíti, szolgáltatja az adatokat  a védőnői ellátással, a védőnőkkel kapcsolatban, továbbá 
értékeli, elemzi, jelenti és bemutatja azokat. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
A családvédelmi védőnő feladatai: 
 
Ellátja a Családvédelmi Szolgálat jogszabályban meghatározott feladatait.  
Tartja a Családtervezési, ifjúsági és családvédelmi tanácsadást.  
Eljár a terhesség-megszakítás iránti kérelemmel jelentkezők ügyében.  
Vizsgálja a terhesség-megszakítás jogszabályi feltételeinek fennállását. A kérelem eredeti példányát 
átadja a kérelmezőnek, a másolatot megküldi a választott intézménynek. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Osztály 
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vezetője esetenként megbízza.  
 
Az egészségőr-fertőtlenítő feladatai 
 
Intézkedik a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a járványügyi szakterületet ellátó 
felügyelővel egyeztetve a bejelentett fertőző beteg környezetében.  
Végzi a veszélyeztetett közösségekben a tetvességi vizsgálatokat, illetve fejtetvesség ismételt vagy 
közösségi halmozott előfordulásakor, illetve ruhatetvesség észlelésekor – a szakszerűség biztosítása 
érdekében – a személyekre és környezetükre kiterjedő tetvetlenítést végez.  
Nyomon követi az iskola-egészségügyi hálózat által havonként küldött adatok alapján a 
gyermekközösségek aktuális tetvességi helyzetének alakulását, illetve szükség esetén megteszi a 
szükséges beavatkozást.  
Közreműködik az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók elleni küzdelem 
felügyeletében.  
Ismerni köteles a munkavégzéshez használt vegyszereket, irtószereket, ilyen jellegű ismereteit 
folyamatosan frissíti.  
Gondoskodik a kezelésében lévő, fertőtlenítéshez használt gépek, eszközök, védőfelszerelések 
használható állapotban való tartásáról.  
Folyamatosan vezeti a bacilusgazdák ellenőrzéséről, a tetvességi vizsgálatokról, a tetvetlenítésről, a 
végrehajtott rovarirtásokról szóló nyilvántartást. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 
Előkészíti a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók működésének engedélyezéséhez 
szükséges iratokat, ezen belül vizsgálja az egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadásának 
feltételeit, valamint tudomásul veszi, illetve hatósági nyilvántartásban rögzíti a működési 
engedélyében szereplő adatokat érintő változás bejelentését, szükség esetén a működési engedély 
módosítását előkészíti. 
Rögzíti az egészségügyi szolgáltatás hatósági nyilvántartásba vételt követően, azonban működési 
engedély nélkül történő végzéséről szóló bejelentést 
Hatósági nyilvántartásban rögzíti, ha az egészségügyi szolgáltató szünetelteti a tevékenységét, illetve, 
ha azt újból folytatja. 
Előkészíti a kérelemre az egészségügyi szolgáltató részére kiadott működési engedély visszavonását. 
Hatósági nyilvántartást vezet az egészségügyi szolgáltatókról, ellenőrzi működésüket. 
Végzi a praxisengedéllyel kapcsolatos következő feladatokat: 

- előkészíti a praxisengedély kiadását és visszavonását, 

- előkészíti a működtetési jog törvény erejénél fogva történő megszerzését tanúsító 
hatósági bizonyítvány kiállítását, 

- az önkormányzat kérésére közreműködik a praxisjogot megszerezni kívánó orvos 
megfelelőségéről szóló vélemény kiállításában. 

Előkészíti a sürgősségi, gondozási ellátást végző orvos kijelölését. 
Közreműködik a gyakorlati idő igazolásáról szakvizsgához, működési nyilvántartásba vételhez, a 
működési nyilvántartás meghosszabbításához kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállításában. 
Közreműködik az egészségügyi ellátás javítását célzó szervezési intézkedések előkészítésében, 
végrehajtásában, 
Koordinálja és felügyeli illetékességi területének gyógyító-megelőző egészségügyi ellátását. 
Közreműködik a nem kórházban elhunyt személy holttestének boncolás nélküli elhamvasztásának 
engedélyezési eljárásában. 
Ápolás-szakfelügyeleti tevékenysége keretében: 

- közreműködik az ápolási díj megállapításához, háziorvos által kiállított igazolás 
felülvizsgálatára szakorvos vagy szerv kijelölésében. 

Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
Az egészségfejlesztő feladatai: 
 
Közreműködik a Nemzeti Népegészségügyi Program végrehajtásában, ennek keretében: 
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- a közösség és az egyének egészségtudatos magatartásának kialakítása és javítása 
érdekében ösztönzi, szakmailag segíti, támogatja az egészség-kommunikációs 
tevékenységet, tájékoztatással, felvilágosítással, egészséggel kapcsolatos információk 
továbbításával, 

- segíti az önkormányzati és civil szervezetek által végzett, az egészséges életmódot 
támogató, továbbá a kábítószer-, az alkoholizmus-, a dohányzás ellenes programok 
megvalósítását, az AIDS megelőző tevékenység összehangolását, valamint 

- kapcsolatot tart a helyi médiával. 
Egészségvédelmi programokat kezdeményez, részt vesz lakossági célzott szűrővizsgálatok 
lebonyolításában, valamint a megelőzést szolgáló programokat dolgoz ki és hajt végre, ennek 
keretében 

- támogatja, népszerűsíti a célzott lakossági szűrővizsgálatokat, 

- szervezi az emlőszűrésre történő önkormányzatok által biztosított szervezett utaztatást, 

- feladatkörén belül együttműködik az önkormányzatokkal, az egészségügyi alapellátás 
résztvevőivel, a civil szervezetekkel, és a helyi médiával. 

Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
Az ügykezelő feladatai: 
 
Összefogja a postázási munkafolyamat teendőit, szervezi a postázás egyes munkafolyamatait annak 
érdekében, hogy a postázó folyamatosan naprakészen működjön, gondoskodik a soron kívüli 
küldemények haladéktalan kipostázásáról.  
Elszámoltatja a postázásban résztvevőket, ellenőrzi a teljesítménykövetelmények betartását. 
A Földhivatali Osztály részére érkező postát felbontja és elosztja a küldemény rendeltetése alapján az 
egyes szervezeti egységek között. 
Részt vesz a boríték és tértivevény nyomtatásban.  
Tájékoztatja az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfeleket. 
Gondoskodik a postázásra átadott ügyiratok regisztrált átadás-átvételéről annak érdekében, hogy az 
ügyirat hivatali kényszerpályája követhető legyen. 
Ellátja a földmérési szakterülettel összefüggő ügyviteli, ügykezelői feladatokat. 
Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  
 
 

IV. FEJEZET 
 

MŰKÖDÉSI REND 
 

A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és az 
egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
 
A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat elvégezni. 
Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, 
felvilágosítást adni.  
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V. FEJEZET 
 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 

V.1.  Általános munkarend  
   hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  
               pénteken:        8.00 órától 14.00 óráig tart. 
  
A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő távollét 
időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának 
tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
 
V.2.  Általánostól eltérő munkarend 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az általánostól 
eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
Általánostól eltérő munkarend:  
   Hajdúszoboszlói Nádudvari 

Okmányiroda  Okmányiroda 
hétfő:   7.30 – 16.30  8.00 – 16.30 
kedd:    7.30 – 16.30  8.00 – 16.30 
szerda:  8.00 – 19.00  8.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00  8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 13.00  8.00 – 13.00 

Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók egy havi munkaidőkeretben dolgoznak. 
 
V.3.  Ügyfélfogadás rendje 
 
V.3.1.  Az Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. C 

hétfő:   8.00 – 16.00 
kedd:    8.00 – 13.00 
szerda:  8.00 – 19.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

b) 4181 Nádudvar, Fő u. 119. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:    12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 13.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 13.00 

 
V.3.2.  A Hatósági, Gyámügyi és Építésügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. B 

hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben építésügyi ügyekben 
hétfő:   8.00 – 16.30   8.00 – 13.00         – 
kedd:  12.00 – 16.00   12.00 – 16.00  8.00 – 12.00 
szerda:  8.00 – 16.30   8.00 – 16.00  8.00 – 12.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00   8.00 – 13.00  8.00 – 12.00 
péntek:  8.00 – 13.00   ügyelet           – 
 

b) 4181 Nádudvar Fő u. 119.  
hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben 

hétfő:   8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
kedd:  12.00 – 16.00   12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00   8.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 13.00   ügyelet 





2015. június 1. 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I.1. Az ügyrend hatálya 

Az ügyrend hatálya kiterjed a Nyíradonyi Járási Hivatal (a továbbiakban járási hivatal) valamennyi 

kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére. 

I.2. Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Nyíradonyi Járási Hivatala 
b./ Székhely: 4254 Nyíradony, Árpád tér l. 
     Kirendeltség: 4287 Vámospércs, Béke u. 3. 
     Települési ügysegédi  
     helyszínek: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. 
 4285 Álmosd, Fő u. 10. 
 4286 Bagamér, Kossuth L. u. 7. 
 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. 
 4262 Nyíracsád, Kassai u. 7. 
 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. 
 4288 Újléta, Kossuth u. 20. 

 
c./ Postafiók címe: 4254 Nyíradony, Pf.: 51. 
 Telefonszám: +36/52 203-038; +36/52 550-272 

E-mail cím: nyiradony.jh@hbmkh.gov.hu 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar 
  

I.3. Illetékesség 
A járási hivatal illetékessége Álmosd, Bagamér, Fülöp, Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, 
Nyíradony, Újléta, Vámospércs településekre terjed ki a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) 
bekezdése és az 1. melléklet 8. pontjának 8.9. alpontja alapján. 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 
A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az 
ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. 
Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) van. Hivatalból indult eljárásra Nyíradony, Nyíracsád esetében a Nyíradonyban működő 
kormányablak, Vámospércs, Újléta, Bagamér, Álmosd, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Fülöp esetében a 
Vámospércsen működő okmányiroda illetékes. 
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.9.2. alpontja szerint a Nyíradonyi járás 
illetékességi területén látja el. A járási hivatal Vámospércsen Munkaerőpiaci pontot működtet. 
 
I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  

a) Kormányablak és Okmányirodai Osztály 
b) Hatósági Osztály 
c) Gyámügyi Osztály 
d) Foglalkoztatási Osztály 
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II. FEJEZET  
 

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 
A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki.  
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
 
II. 1. 1. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja 

a) a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rendelet) 
meghatározott; 

b) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 
törvényben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. 
törvényben, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi II. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben 
meghatározott; 

d) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott; 

e) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben, a közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott; 

f) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

g) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
h) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben, és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 
i) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 
j) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  

k) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 
szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 
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l) a jogszabály vagy egyéb megállapodás által a járási hivatal szervezeti egységeként működő 
kormányablakhoz és okmányirodához telepített feladatokat, továbbá 

m) a kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
n) közreműködik a leltározási folyamatokban. 

 
II.1.2. A Kormányablak és Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1. A kormányablakban azonnal intézhető ügyek intézése a rendelet 1. mellékletében foglaltak 

szerint. 
 
II.1.2.2. A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek ellátása a rendelet 2. mellékletében 

foglaltak alapján. 
 
II.1.2.3. A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok továbbítása a rendelet 3. 

mellékletében foglaltak szerint. 
 
II.1.2.4. A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt a rendelet 4. mellékletében foglalt esetekben. 
 
II.1.2.5. A kormányablak által végzett kiegészítő szolgáltatások végzése a rendelet 5. mellékletében 

foglaltak szerint. 
 
II.1.2.6. A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek ellátása a rendelet 6. mellékletében foglaltak 

alapján. 
 
II.1.2.7. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a 
tevékenységi körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.2.8. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadását, a lakcímbejelentés fogadását, valamint költözéssel nem járó lakcímváltozás 
esetén új igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a lakóhelyének, 
tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló kérelmét, 
hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét 
be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja 
szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait tartalmazó 

nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot lát el. 
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j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben a 
magánszemély által igazolt, és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyi adat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével, 
megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 
m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 

valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az okmányok 
kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

o) Ellátja a magyar igazolvány kérelmek-, valamint a magyar hozzátartozói igazolvány kérelmek 
továbbításával összefüggő feladatokat. 

 
II.1.2.9. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második magánútlevél, 
szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és az úti 
okmány-nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő 
feladatokat. 

c) Végzi a soron kívüli, valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 
nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 

d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 
központi adatkezelő szervet. 

 
II.1.2.10.Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, cseréli 
a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői engedély 
kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti 
kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti 
kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére 
vonatkozó adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása 
végett kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével-, a használt járművek forgalomba 
helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv-, forgalmi engedély, rendszámtábla eltulajdonításával, elvesztésével, azok 
pótlásával, valamint a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra 
vonatkozó kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos 
ellátásának engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel 
összefüggő kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
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o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 
üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  

p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 
bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 

q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, 
az egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, 
legyártásának engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő egyes feladatokat. 
 
II.1.2.11. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így 
különösen a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, 
valamint a parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – 
szakértői bizottsághoz címzett, de a kormányablak és okmányirodai osztályhoz benyújtott 
kérelmekkel kapcsolatos – feladatok ellátása. 

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.2.12. Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 

c) Kezeli a Kormányablakhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

 
II.1.2.13. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.2.14. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
 
II.1.2.15. A bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján a Kormányablak igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.3. A Hatósági Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valamint a 
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 
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b)  rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a járási 
hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket; 

c) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt oktatási ügyeket. 

d) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,  

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet,  
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  
- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
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- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 
esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. 
rendelet,  

- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Korm. rendelet,  

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet. 

e) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény,  
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz 
kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,  

- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés 
rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel 
kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) BM 
rendelet, 

- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás 
és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek 
kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól 
szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet, 

f) a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 
- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 
- a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben meghatározott; 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 

évi CXXVIII. törvényben meghatározott; 
f) az ügyiratkezeléssel kapcsolatban ellátja: 

- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben, az elektronikus 
ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott; 

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. 
(III. 31.) MvM utasításban meghatározott; 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott feladatokat. 

 
II.1.4. A Hatósági Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Szociális igazgatás: 
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a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt 
ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban részesülőkről 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a 
támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint 
a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatáshoz 
kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A megállapított jogosultságról 
hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, 
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” 
programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.4.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 

b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 

c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést. 

d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási 
intézmény körzetében van. 

f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 
részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban 
történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 

h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
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i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, vagy 
ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 

j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 
Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat. 

 
II.1.4.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.4.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, az 
engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 

g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 

h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 
alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának 
korlátozását, illetve megtiltását, 

i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet 
a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  

 
II.1.4.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, 
ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, 
temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás 
folyósítása végett. 
 
II.1.4.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan 
víziközmű-rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy 
éven belül nem teljesíti, 

b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 
lényegesen nem akadályozza. 

II.1.4.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő 
járdaépítést). 
 
II.1.4.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
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a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 
ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 
vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.4.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és 
a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 
szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 
használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 
II.1.4.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 
kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú 
támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási hivatal javaslatot tesz, mely 
alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
 
II.1.4.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 
II.1.4.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
 
II.1.4.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 
 
II.1.4.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, 
állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.4.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.4.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 

a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
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f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 
bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.4.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 
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g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.5. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
 
 
II.1.4.6. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, kapcsolattartással, 

titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 
e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatok 

ellátása. 
h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése 
tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel összefüggésben 

kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában. 
t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 

kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 
v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 

igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, előkészítési 

és továbbítási feladatok ellátása. 
y) A TAKARNET programból történő tulajdoni lap lekérdezés. 
z) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
aa) A minősített küldemény, a minősített adat kezelése. 
bb) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
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cc) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő feladatok 
ellátása. 

dd) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 
eljuttatása. 

ee) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
 

II.1.5. A Gyámügyi Osztály feladatai körében ellátja  
a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 

valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a 
gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatban, 

c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

d) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

e) a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

f) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 
törvény szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

g) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz telepített 
további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

 
II.1.6. A Gyámügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.6.1. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
h) 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, 

i) dönt a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról, 
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o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 
és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
II.1.6.2. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.6.3. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
 

II.1.6.4. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 
személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

 cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
 da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
 db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 
II.1.6.5. Az örökbefogadással kapcsolatban: 
 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 

 
II.1.6.6. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 

a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
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d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 
II.1.6.7. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 

b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
 

II.1.6.8. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb 
biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.6.9. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 
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a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) 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,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
II.1.6.10. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 
 
II.1.6.11. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
 
II.1.6.12. 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 a gyámhatóság hatáskörébe 
tartozik. 
 
II.1.6.13. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört a gyámhivatal gyakorolja.  
 
II.1.6.14. A gyámhivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként.  
 
II.1.6.15. A gyámhivatal gyakorolja a Start számlával, kincstári letéti a Start számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 

 
II.1.7. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 
- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben 
meghatározott a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, 

d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben és 
az ezen törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
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II.1.8. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 
II.1.8.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
b) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 

megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

c) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 
d) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

e) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
II.1.8.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés megszüntetéséről a 
jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén beszerzi 
az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 

f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a gyermektartásdíj 

levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése iránt, továbbá a 
visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
II.1.8.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
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f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
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c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.8.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más osztályt 

is érint.  
 
II.1.8.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, megszüntető, 
szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy státuszában 
történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez jogosultságot, kereső 
tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre kerül.  

II.1.8.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 
a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy munkát 

(különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  
b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 
c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 

beszerzésére. 
d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 
e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 
f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  
g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 

 
 

III. FEJEZET 
 

A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
III.1. Hivatalvezető 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 
c) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket 

készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
d) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatokat. 
e) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat-és hatásköreit. 
f) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 
g) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
 
III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 

b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai segítség 
nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti egységei által 
előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 

d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
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III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az 

ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által kiadmányozandó 

ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási hivatalvezető-

helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
 
III.4. Kormányablak és okmányirodai osztályvezető 
 
Feladata a Kormányablak és Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5. Kormányablak és Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

- kormányablak ügyintéző 
- kormányablak ügyintéző, koordinátor 
- okmányirodai ügyintéző 

 
A kormányablak ügyintéző feladatai: 
 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben intézhető 

ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 

kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik a kormányablakhoz érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok 

átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 
- Közreműködik a kormányablakhoz beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában és 

továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve szervezeti 
egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírás mintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, törléssel 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban előírt 
adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási 

feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 

jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
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- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 
üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 
- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 

közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  
- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 

szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 
- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, valamint 

azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 

okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új adatok 

esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 

pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 
- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 

hatósághoz. 
- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, 

tevékenységeket. 
- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 

 
A kormányablak ügyintéző, koordinátor feladatai: 
 
- A fentebb felsorolt kormányablak ügyintézői feladatok mellett koordinátorként felel a műszakja 

alatt a front office - ban dolgozó kormányablak ügyintézők munkájáért. Figyeli és az 
ügyfélforgalom nagysága szerint – az osztályvezetővel egyeztetve – irányítja, szükség esetén 
módosítja a front office - ban dolgozók beosztását, munkavégzését. 

- Koordinátori tevékenysége során szignálja, illetve - az osztályvezető távollétében - kiadmányozza 
a kormányablakban előterjesztett beadványok továbbítása során keletkezett kiadmányokat 
valamint a kiadmányozási szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.  

- A műszak végén összegyűjti a napi statisztikai adatszolgáltatáshoz vezetett íveket, ellenőrzi a 
jelenléti ívek naprakész pontos vezetését. 

- Ügyféli jelzés esetén -az ügyintézővel együtt - segíti a probléma felderítését, illetőleg mielőbbi 
megoldását. 

- Megszervezi és koordinálja az integrált ügyfélszolgálat tevékenységét, a másik műszak 
koordinátorával együtt - az osztályvezetővel történő egyeztetés után - elkészíti a 
műszakbeosztásokat. 

- Koordinálja a kormányablak ügyintézők új szakterületekre történő átképzését, az új ügyintézők 
betanítását. 

- Délutáni műszakban felelős a biankó okmányok ügyintézőktől történő visszavételéért, 
páncélszekrénybe történő elzárásáért, valamint a napi anyagok szúrópróbaszerű ellenőrzéséért. 

- Együttműködik a másik műszak koordinátorával, illetve az előre nem definiálható esetekben 
segíti az osztályvezető munkáját. 

- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, 
tevékenységeket. 

- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 
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Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 
 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben intézhető 

ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 

kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik az okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok 

átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 
- Közreműködik az okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában és 

továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve szervezeti 
egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírás mintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, törléssel 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban előírt 
adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási 

feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 

jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 

üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 
- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 

közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  
- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 

szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 
- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, valamint 

azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 

okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új adatok 

esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 
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pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 
- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 

hatósághoz. 
- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, 

tevékenységeket. 
- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 

 
III.6. Hatósági osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Hatósági Osztály munkakörei: 
 

- hatósági ügyintéző  
- hatósági, szabálysértési ügyintéző 
- egyéb hatósági és szociális ügyintéző 
- igazgatási ügyintéző 
- kirendeltségi koordinátor 
- szabálysértési ügyintéző 
- szociális ügyintéző 
- titkársági ügyintéző 
- iktató-postázó 
- iratkezelési referens 

 
A hatósági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési szolgáltatás 

engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének 
összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi szervezettel kapcsolatos 
egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon 
(állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, 
valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, 
illetve megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, villamos 
energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a biztonságos 
szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos feladatokat.  

- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő 
szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó 
bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján 
védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási 
hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A hatósági, szabálysértési ügyintéző feladatai:  
 
- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési szolgáltatás 
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engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének 
összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi szervezettel kapcsolatos 
egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon 
(állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, 
valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat.  

- Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, illetve 
megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, villamos 
energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a biztonságos 
szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos feladatokat.  

- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő 
szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó 
bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján 
védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási 
hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva lefolytatja a 
szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés jogszerűségéért. A 
járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben kiadmányozási jogot 
gyakorol.  

- A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési nyilvántartási rendszerben, mely során 
felelős az adatrögzítés pontosságáért.  

- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot tart a 
végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket. Kiskorú 
veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével kezdeményezi a 
gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, óvodai nevelésben 
való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség esetén 
adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről. A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával együttműködik 
az ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel. Felelős az iratkezelési szabályok betartásáért. 

- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály 
vezetője esetenként megbízza.  

 
Az egyéb hatósági és szociális ügyintéző feladatai: 
 
- Teljes körűen elvégzi az alanyi és normatív közgyógyellátási jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével az igazolványok kiadásával kapcsolatos összes tájékoztatási, adminisztrációs, 
nyilvántartási és érdemi feladatot. Ellátja a szakkérdés vizsgálatát. Gondoskodik a Sztv.-ben 
meghatározottak szerinti adattartalommal a nyilvántartás vezetéséről. Az ellátott kérelmére, 
évközben felülvizsgálja az egyéni gyógyszerkeretet.  

- Végzi az emelt összegű az alanyi és kiemelt ápolási díjak megállapításával, folyósításával, 
megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos összes tájékoztatási, adminisztrációs, 
nyilvántartási és jelentési feladatokat. Szakértőt keres meg fokozott ápolást igénylő súlyos 
mozgáskorlátozott ápolása esetén. 

- Elvégzi az időskorúak járadékával kapcsolatos tájékoztatási, adminisztrációs, előkészítési, 
megállapítási, megszüntetési, folyósítási, nyilvántartási és jelentési feladatokat. 
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- Ellátja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmek 
ügyintézését, hatósági bizonyítványt állít ki jogosultság megállapítása esetén. Ellenkező esetben 
a kérelmet határozattal elutasítja. Vezeti a nyilvántartást. 

- Megszünteti a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett szociális ellátás folyósítását és az 
igénybe vevőt az ellátás megtérítésére kötelezi. 

- Az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében elvégzi a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapításával, 
folyósításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos összes tájékoztatási, 
adminisztrációs, nyilvántartási és jelentési feladatokat. Elkészíti és ellenőrzi a támogatások 
utalásához szükséges igénylési és kifizetési listákat. 

- Ellátja a munkaköréhez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatást, jelentést.  
- Elvégzi a Webiksz, a PTR és a FOKA rendszer alkalmazásában az adatok (kérelmek, 

határozatok, ügyfél törzsadatok) naprakészen történő rögzítését. 
- Fogadja a régészeti feltárás esetén kívüli régészeti emlék vagy lelet felfedezőjének bejelentését, 

mely alapján értesíti az illetékes múzeumot és a tevékenység jellege szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságot. 

- Elrendeli a tankötelezettség teljesítését, valamint a szakértői bizottsági vizsgálaton való 
megjelenést 

- Új hegyközség alakítása céljából fogadja az érdekeltek (termelő, önkéntes tag, felvásárló) 
bejelentkezését, összeállítja a bejelentkezettek nevét, és lakóhelyét tartalmazó jegyzéket és 
közzéteszi az önkormányzat hirdetőtábláján. Fogadja az érdekeltek bejelentését az előkészítő 
bizottság megválasztásáról. 

- Gondoskodik a termőföld zárgondnokának kijelöléséről nyilatkozattétel a végrehajtó 
megkeresésére a bírósági végrehajtásról.  

- Összehívja a részarány-földtulajdonosok közgyűlését, valamint értesíti a földkiadó bizottság 
megszűnéséről szóló határozatról, az 1993. évi II. törvényben foglaltaknak hatáskörében eljárva. 

- Határozattal dönt a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi 
feltételeinek további igénybevételéről, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásokról 
és támogatásokról. 

- Határozattal dönt a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi 
feltételei, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátások és támogatások korlátozásáról, 
megvonásáról, illetve megtagadásáról. 

- Nyilvántartást vezet a hatáskörébe tartozó támogatásra jogosult menekült, oltalmazott, illetve 
menedékes személy adatairól a támogatásra való jogosultság, illetve a visszafizetési 
kötelezettség fennállásáig. 

- A fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, kikapcsolásának, a 
felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre való kötelezettséget 
állapíthat meg a villamos energiáról szóló törvényekben meghatározott feladatkörében. 

- A hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági eljárások lefolytatása a hadigondozásról szóló 
1994. évi XLV. törvény rendelkezései szerint. 

- Egyes levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú hatósági eljárások lefolytatása a 
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályai szerint. 

- Feladatkörében ellátja a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő ellenőrzési, 
valamint a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési 
teendőket 

- A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 
részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 2.) Korm. rendeletben foglalt feladatkörében állandó 
menazséria működését engedélyező és ellenőrző kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatás 
felügyeletét ellátó hatóságként jár el, értesíti a működési engedély kiadásáról az érintett 
hatóságokat, nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező menazsériákról, kiállítja az ideiglenes 
menazséria úti naplót, eljár a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése és felügyelete 
tekintetében. 

- A jogosulatlan bányászati tevékenység ügyében hivatalból indult eljárásról fogadja a 
bányakapitányság értesítését. 

 
Az igazgatási ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával kapcsolatos 
teendőket. 
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- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Részt vesz a vezető által meghatározott ügyintézési feladatokban, így különösen a szociális 

tárgyban érkezett kérelmek, beadványok átvételében, az ügyfelek teljes körű tájékoztatásában. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
A kirendeltségi koordinátor feladatai: 
 
- Ellátja a termékbeszerzési igények összegyűjtését, továbbítását.  
- Végzi a gépjárműigények fogadását és szervezését. 
- Feladata a kirendeltségek, járási hivatali épületek üzemeltetésével, működésével kapcsolatos 

igények felmérése, összegzése, továbbítása, kapcsolattartás a Kormányhivatal Pénzügyi és 
Gazdálkodási Főosztályával. 

- Közreműködik a kirendeltségi munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosításában, az 
ügyfélszolgálati tevékenység koordinálása, ellenőrzése területén kapcsolatot tart az állandó 
ügyfélfogadási helyszínek munkatársaival. 

- Közreműködik a járási rendezvények, vendégfogadások megszervezésében, gondoskodik az 
ehhez kapcsolódó tárgyi feltételek biztosításáról. 

 
A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 
- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva lefolytatja a 

szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés jogszerűségéért.  
- A járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben kiadmányozási jogot 

gyakorol.  
- A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési nyilvántartási rendszerben, mely során 

felelős az adatrögzítés pontosságáért.  
- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot tart a 

végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket.  
- Kiskorú veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével 

kezdeményezi a gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, 
óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség esetén 
adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről. 

-  A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával együttműködik az ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel.  
- Felelős az iratkezelési szabályok betartásáért. 
- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály 

vezetője esetenként megbízza.  
 
A szociális ügyintéző feladatai: 
 
- Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a közgyógyellátásra 

való jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a döntést 
követően intézkedik azok végrehajtásáról.  

- Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról 
történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi utalásának előkészítése.  

- A támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal szociális ellátásokhoz 
kapcsolódó szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a 
pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

- Teljesíti a Jelent programmal a szociális ellátásokban részesülőkről az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság bejelentését az egészségbiztosítási szerv felé.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő 
fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal 
vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  
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A titkársági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését. 

- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 
visszavételéről. 

- Vezeti a bélyegző-nyilvántartást, ellátja a bélyegzők kiadásával, selejtezésével illetve biztonságos 
tárolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bélyegzők vezetői utasítás szerinti 
használatáról. 

- Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági feladatok ellátásában. 
- Részt vesz a beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítésében. 
- Részt vesz a járási hivatalvezetői értekezletek lebonyolításában. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat.  
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Összeállítja és továbbítja az osztályvezető által meghatározottak szerint az irodaszer igényeket a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, az igényelt tárgyi eszközöket átveszi és az elosztás 
megszervezésében közreműködik. 

- Összesíti és megküldi a heti gépjármű igényléseket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
részére. 

- Összesíti a szabadságigényeket, vezeti a szabadság nyilvántartást, ezzel összefüggésben a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kapcsolatot tart. 

- Közreműködik a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti továbbításában. 
- Ellátja a rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatokat, amelynek végrehajtása érdekében 
kapcsolattartó a járási hivatal szervezeti egységei és a kormányhivatal között. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 
kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Ellátja a postai számlák egyezőségével, a számlák teljesítés igazolásának előkészítésével és 
azok kormányhivatal részére történő továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

- Továbbítja a járási hivatalhoz érkező önéletrajzokat a kormányhivatal részére. 
- Ellátja a kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, 

előkészítési és továbbítási feladatokat. 
- Kezeli a járási hivatal jelenléti íveit, összesíti és továbbítja a kormányhivatal felé. 
- Részt vesz az elsőfokú sorozóbizottság munkájában a sorozó központ vezetője igényének 

megfelelően, a járási hivatal vezetőjének döntése alapján a sorozóközpont vezetője által 
megjelölt helyen és időpontban. 

- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
Az iktató-postázó feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését. 

- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 

visszavételéről. 
- Gondoskodik bélyegzők biztonságos tárolásáról, a vezető utasítása szerinti használatáról. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
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Az iratkezelési referens feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését. 

- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Az ügyiratok IRMA rendszerben történő érkeztetését, iktatását felügyeli, koordinálja, figyelemmel 

kíséri járási szinten az iratkezelési szabályzat maradéktalan betartását, probléma esetén 
jelzéssel él a hivatalvezető felé. 

- Az állandó ügyintézési helyszínek iratkezelési munkáit felügyeli, szükség esetén szakmai és 
személyes segítséget nyújt. 

 
III.8. Gyámügyi osztályvezető 
 
Feladata a Gyámügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.9. Gyámügyi Osztály munkakörei: 
 

- gyámügyi ügyintéző 
 
A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Feladata a gyermek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, a 

kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes 
jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés. 

- Az ügyeket érdemi döntésre előkészíti és a kiadmányok tervezetét a kiadmányozó elé terjeszti.  
Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat szolgáltat. 

 
III. 10. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.11. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

-  szakügyintéző (szakmai koordinátor) 
-  szakügyintéző I. 
- ügyintéző  

 
A szakügyintéző (szakmai koordinátor) feladatai: 
 
Koordinálja és ellenőrzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások 
megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus nyilvántartások 
vezetésével, keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a munkáltatói kapcsolattartással, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.   
 
A szakügyintéző I. feladatai: 
 
Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a kihelyezett ügyfélfogadással, az 
álláskereséséi nyilvántartással és ellátással kapcsolatos panaszok kezelésével, a postai küldemények 
szignálásával, az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzését, 
valamint a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozását.  
 
Az ügyintéző feladatai:  
 
- Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 

bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos 
döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a 
munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a 
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csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, 
a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással 
kapcsolatos feladatok elvégzése.  

- Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. Belföldi jogsegély 
keretében adatszolgáltatást teljesít és kér. Közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével 
kapcsolatos feladatokat végez. Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó 
feladatokat. 

- A munkaköri leírás alapján – figyelemmel a szakszerűségre és az előírt eljárási határidők 
betartására – a foglalkoztatási 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 
foglalkoztatási osztály feladat- és hatáskörét, illetve a munkakörét meghatározó jogszabályokat, 
és közjogi szervezetszabályozó eszközöket.  

- A feladatkörébe tartozó szakmai ügyekben – az egységes gyakorlat kialakítása, illetve 
megvalósítása érdekében – szükség esetén kezdeményezi – az osztályvezetőn keresztül – a 
foglalkoztatási főosztály szakmai véleményének megkérését a jogszabályok egységes 
értelmezéséhez és alkalmazásához.  

- A munkaköri leírásban meghatározottak szerint más ügyintéző távolléte esetén helyettesítési 
feladatokat lát el.  

- A feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan elemző és értékelő, valamint véleményező 
tevékenységet végez.  

- Amennyiben kiadmányozási joggal rendelkezik, kiadmányozást gyakorol. 
 

 
IV. FEJEZET 

 
MŰKÖDÉSI REND 

 
A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és az 
egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
 
A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat elvégezni. 
Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, 
felvilágosítást adni.  

 
 

V. FEJEZET 
 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 

V.1. Általános munkarend  
  hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  

pénteken:    8.00 órától 14.00 óráig tart.  
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A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő távollét 
időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának 
tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
 
V.2. Általánostól eltérő munkarend 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az általánostól 
eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
Általánostól eltérő munkarend:  

Kormányablak  Okmányiroda 
hétfő:   7.00 – 17.00  8.00 – 16.00 
kedd:    8.00 – 17.00  8.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 17.00  8.00 – 16.30 
csütörtök: 8.00 – 18.00  8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 16.00  8.00 – 13.30 

Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók egy havi munkaidőkeretben dolgoznak. 
 
V.3. Ügyfélfogadás rendje 
 
V.3.1.  A Kormányablak és Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. 

Kormányablak 
hétfő:   7.00 – 17.00 
kedd:    8.00 – 17.00 
szerda:  8.00 – 17.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 16.00 
 

b) 4287 Vámospércs, Béke u. 3. 
   Okmányiroda 

hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:    12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 13.00 
csütörtök: 8.00 – 18.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

c) 4285 Álmosd, Fő u. 10. 
szerda:  9.30 – 13.30 
 

d) 4286 Bagamér, Kossuth L. u. 7 
szerda:  9.00 – 14.00 
 

e) 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. 
hétfő: 9.00 – 13.30 
 

f) 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. 
hétfő:   8.00 – 13.00 
kedd:    12.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 
 

g) 4262 Nyíracsád, Kassai u. 7. 
hétfő:   8.30 – 14.00 
 

h) 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. 
kedd:  8.30 – 14.00 
 

i) 4288 Újléta, Kossuth u. 20. 





2015. június 1. 
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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

I.1. Az ügyrend hatálya 
Az ügyrend hatálya kiterjed a Püspökladányi Járási Hivatal (a továbbiakban járási hivatal) valamennyi 
kormánytisztviselőjére, kormányzati ügykezelőjére, munkavállalójára. 
 
I.2.  Hivatalos megnevezés, cím, elérhetőség 
a./ Megnevezés:  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala 
b./ Székhely: 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6. 
 Kirendeltség: - 
 Települési ügysegédi  

helyszínek: 4171 Sárrétudvari, Széchenyi u. 1. 
 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. 
 4183 Kaba, Szabadság tér 5. 
 4174 Bihartorda, Kossuth u. 73. 
 4161 Báránd, Kossuth tér 1. 
 4175 Bihardancsháza, Kossuth L. út 17. 
 4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5. 
 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. 
 4176 Sáp, Fő u. 24. 
 4163 Szerep, Nagy u. 53. 
 4184 Tetétlen, Kossuth u. 65. 

 
c./ Postafiók címe: 4150 Püspökladány, Pf.: 67. 
 Telefonszám: +36/54 517-200 

E-mail cím: puspokladany.jh@hbmkh.gov.hu 
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar  
 

I.3. Illetékesség 
A járási hivatal illetékessége Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, 
Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településekre terjed ki a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. melléklet 8. pontjának 8.10. alpontja alapján. 
A járási hivatal a feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében kirendeltségek és 
települési ügysegédek útján is elláthatja. 
Kormányrendelet a járási hivatal illetékességi területét egyes államigazgatási feladatok tekintetében a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékességtől eltérően is megállapíthatja. 
A járási hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az 
ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt feladatokat. 
Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy okmányiroda illetékes, amely járási hivatal 
illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, 
telephelye) van. 
Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként eljáró járási hivatal illetékessége a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 3.§-a és 2. 
melléklet 8. pontjának 8.6. alpontja szerint a Püspökladányi járás illetékességi területére terjed ki.  
A járási hivatal foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatait az állami foglalkoztatási szervként eljáró 
járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1.§-a és az 1. melléklet 9. pontjának 9.10.2. alpontja szerint a Püspökladányi járás 
illetékességi területén látja el.  
A járási hivatal földhivatali feladatait a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet 
feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja és 1. melléklet 9. pontjának 9.5. 
alpontja szerint a Püspökladányi járás illetékességi területén látja el. 
 
I.4. A járási hivatal szervezeti egységei  

a) Okmányirodai Osztály 
b) Hatósági és Gyámügyi Osztály 
c) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
d) Foglalkoztatási Osztály 
e) Földhivatali Osztály 

mailto:puspokladany.jh@hbmkh.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
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II. FEJEZET  
 

A JÁRÁSI HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK SZERVEZETI EGYSÉGEN BELÜLI 
MEGOSZLÁSA ÉS A MUNKAFOLYAMATOK LEÍRÁSA 

 
II.1. A járási hivatal feladata 
A járási hivatal folyamatos működését a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, az SZMSZ, egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai 
határozzák meg. 
A járási hivatal a járási hatósági feladatok körében ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos 
feladatait, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási 
hivatalvezetőt jelöli ki.  
A járási hivatal a jogszabályban megállapított jogkörét önállóan gyakorolja.  
 
II.1.1. Az Okmányirodai Osztály feladatai körében ellátja  

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvényben, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. 
törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 
törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a kutatás és a közvetlen 
üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott; 

c) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletekben meghatározott; 

d) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben, a 
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, a körözési nyilvántartási rendszerről és a 
személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényben, a 
Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, 
továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben, a közúti 
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvényben, a közúti közlekedési előéleti 
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben, a közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendeletben meghatározott; 

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 
rendeletben, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott;  

f) az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott; 
g) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben meghatározott; 
h) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben meghatározott; 
i) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvényben, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben 
meghatározott;  

j) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben, az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben meghatározott; 

k) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített 
 feladatokat, továbbá 

l) a Kormányhivatal költségvetésének tervezéséhez adatszolgáltatást készít; 
m) közreműködik a leltározási folyamatokban. 
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II.1.2 Az Okmányirodai Osztály részletes feladatai 
II.1.2.1. Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) Országos illetékességgel ellátja az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, 
adatváltozásának, szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának és megszüntetésének 
bejelentésével kapcsolatos kérelmek feldolgozásával összefüggő feladatokat,  

b) tájékoztatást nyújt, ellátja az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításával, cseréjével és 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, ellenőrzési terv alapján hatósági ellenőrzést folytat. 

c) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn, ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év 
eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni vállalkozói tevékenység folytatása 
vagy megszüntetése iránt, vagy ha az egyéni vállalkozó főtevékenységét, illetve a tevékenységi 
körök egyikét sem folytathatja jogszerűen. 

d) Végzi az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátását. 
 
II.1.2.2. Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal és személyi azonosító 

igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a személyiadat-és lakcímnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat a járás 

területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok tekintetében, ennek keretében 
különösen az adatváltozások átvezetését, személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 
igazolvány kiadását, lakcímbejelentés fogadását, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén új 
igazolvány kiállítását. 

b) Végzi a személyiadat-és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló 
nyilatkozat megtételével és visszavonásával összefüggő feladatokat. 

c) Nyilvántartásba vétel céljából fogadja a Magyarországon élő polgár bejelentését a 
lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozásáról.  

d) Fogadja azon polgárok bejelentését, akik Magyarország területét a külföldi letelepedés 
szándékával elhagyják, illetve fogadja a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi 
tartózkodási helyének a bejelentését. 

e) Eljár a Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar- vagy a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó külföldi állampolgár, illetve hontalan személy lakcím ügyében. 

f) Rögzíti az értesítési cím bejelentéseket, valamint a törvényes képviselő arra irányuló kérelmét, 
hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét 
be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja 
szerinti telefonszámát. 

g) Érvénytelennek minősíti a bejelentett lakcímadatot, ha az nem valós.  
h) Egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi- és lakcím adatait tartalmazó 

nyilvántartásból. 
i) A szállásadói nyilatkozat bejelentésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatot lát el. 
j) Fogadja az állami adóhatóság megkeresését adateltérés rendezése érdekében, amennyiben a 

magánszemély által igazolt és az állami adóhatóság nyilvántartásában javított adatok nem 
egyeznek a személyiadat-és lakcímnyilvántartás adataival.  

k) Ellátja a személyazonosító igazolvány eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével, 
megrongálódásával, illetve megtalálásával összefüggő feladatokat. 

l) Fogadja az állandó személyazonosító igazolvány kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmeket. 
m) Végzi a letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személyek nyilvántartásba vételét, 

valamint az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján az okmányok 
kiállítását. 

n) Végzi a polgár személyi azonosítóval történő ellátásával, annak módosításával, illetve 
visszavonásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.2.3. Útlevéllel kapcsolatos feladatok: 

a) Közreműködő szervként részt vesz az úti okmányokkal (magánútlevél, második magánútlevél, 
szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél) kapcsolatos feladatok ellátásában, és az útiokmány- 
nyilvántartással kapcsolatos adatok kezelésében.  

b) Ellátja az útlevél eltulajdonításával, megsemmisülésével, elvesztésével összefüggő feladatokat. 
c) Végzi a soron kívüli- valamint a sürgősségi eljárással összefüggő feladatokat, tájékoztatást 

nyújt az azonnali eljárással összefüggő információkról. 
d) Elektronikus úton értesíti az úti okmányok kiállítása, változása során megismert adatokról a 

központi adatkezelő szervet. 
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II.1.2.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
a) Ellátja a vezetői engedéllyel összefüggő feladatokat, így különösen kiadja, visszavonja, cseréli 

a vezetői engedélyeket, fogadja az első vezetői engedély, a nemzetközi vezetői engedély 
kiállítása iránti kérelmeket, valamint az EGT államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti 
kérelmeket. 

b) Ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti 
kérelem adatait. Gondoskodik a kérelem teljesítéséről, az engedély ügyfél részére történő 
kiadásáról. 

c) Közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatok 
ellátásában. 

d) Gondoskodik a járművezetéstől eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a 
bíróság, illetve a szabálysértési hatóság értesítése alapján. 

e) Értesíti a nyilvántartó szervet a járművezető pályaalkalmasságára és utánképzésére vonatkozó 
adatairól. 

f) A járművezetésre jogosító okmányok visszavonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett 
kezeli a törvényben meghatározott adatokat. 

g) Végzi az új járművek első forgalomba helyezésével, valamint a használt járművek forgalomba 
helyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

h) Ellátja a törzskönyv, a forgalmi engedély, valamint a rendszámtábla eltulajdonításával, 
elvesztésével, azok pótlásával, továbbá a regisztrációs matrica pótlásával összefüggő 
feladatokat.  

i) Kezeli az előzetes eredetvizsgálati nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatásra vonatkozó 
kérelmeket, a jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának 
engedélyezésére irányuló kérelmeket, továbbá a származás-ellenőrzéssel összefüggő 
kérelmeket. 

j) Ellátja a közúti közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési, nyilvántartási 
feladatokat, átvezeti az adatváltozásokat. 

k) Értesíti a nyilvántartó szervet a jármű forgalomba helyezése előtti és időszakos vizsgálata 
során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított adatairól. 

l) Kivonja a járművet a forgalomból és vezeti az ehhez kapcsolódó nyilvántartást. A jármű 
forgalomból való kivonásával kapcsolatos feladatainak ellátása végett kezeli a törvényben 
meghatározott adatokat. 

m) A közúti közlekedési nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás nyújt. 
n) Kezeli a járművek forgalomból történő ideiglenes kivonása, átmeneti időszakra történő 

kivonása, végleges kivonása iránti kérelmeket. 
o) Végzi a jármű tulajdonjogának változásáról szóló eladói bejelentéssel, továbbá az 

üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentésével összefüggő feladatokat.  
p) Kezeli a jármű átrendszámozása iránti kérelmeket, az okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelmeket. 
q) Ellátja a közúti közlekedési okmánytárból történő adatszolgáltatásra vonatkozó kérelmekkel, az 

egyénileg kiválasztott és az egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának 
engedélyezésére irányuló kérelmekkel összefüggő feladatokat. 

r) Végzi a járművek ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel történő ellátását. 
s) Ha megállapítást nyer, hogy a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fedezet, a 

kötvénynyilvántartó szerv, illetve az ellenőrzésre jogosult hatóság értesítése alapján a 
gépjárművet kivonja a forgalomból. 

t) Végzi az ideiglenes rendszámtábla kiadásával összefüggő egyes feladatokat. 
 
II.1.2.5. Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok: 

a) A mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági feladatok, így különösen 
a parkolási igazolvány kiadása, cseréje, meghosszabbítása, pótlása, visszavonása, valamint a 
parkolási igazolvány kiadásához szükséges szakvélemény elkészítését segítő – szakértői 
bizottsághoz címzett, de az okmányirodai osztályhoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatos – 
feladatok ellátása.  

b) Adatszolgáltatás a közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból. 
 
II.1.2.6. A Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

b) Adatlapot állít ki a Nemzeti Egységes Kártyarendszer szakrendszerből, amelyet átad az 
ügyfélnek. 
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c) Kezeli az Okmányirodai Osztályhoz érkezett postai úton át nem vett, illetve a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkező polgárok oktatási igazolványát. 

d) Az át nem vett okmányokat a beérkezéstől számított 1 évet követően megküldi az Oktatási 
Hivatalnak. 

 
II.1.2.7. Állampolgársági igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) Az állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozatok befogadása, és az azokkal összefüggő 
feladatok ellátása. 

b) Az állampolgárságról való lemondó nyilatkozat kezelése. 
c) A magyar állampolgárság visszaállítása iránti kérelemmel kapcsolatos feladatok. 
d) A honosítási kérelem benyújtásával, átvételével, továbbításával összefüggő teendők ellátása. 
e) Visszahonosítási kérelem kezelése. 

 
II.1.2.8. Követeléskezelés: 

a) A követeléskezelést megalapozó eljárási feladatok ellátása. 
b) A követeléskezelési szabályzatban meghatározott eljárási rend szerinti hatósági intézkedések 

megtétele.  
c) A követeléskezelésről nyilvántartás vezetése és naprakészen tartása, kapcsolattartás a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával. 
d) Szükség esetén önálló bírósági végrehajtó kirendelése. 

 
II.1.2.9. Statisztikai adatszolgáltatás: 
Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben közli a KSH-val a statisztikai számjel 
megállapításához szükséges, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése kapcsán kitöltött 
nyomtatványon rendelkezésre álló adatok közül az érintett nevét (cégnevét), valamint címét 
(székhelyét) és ezen túlmenően a főtevékenységét is. 
 
II.1.2.10. Okmányirodai bevételekhez kapcsolódó eljárási rend: 
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. §-a 
alapján az Okmányiroda igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult, csekken történő 
befizetéssel, bankkártyás fizetéssel és átutalással. 
 
II.1.3. A Hatósági és Gyámügyi Osztály feladatai körében 

a) ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendeletben, valamint a 
Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. 
rendeletben, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletben, a földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben a járási 
hivatal hatáskörébe utalt szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyeket; 

b) ellátja a közneveléssel kapcsolatos ügyek vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendeletben, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben, a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 
szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben a járási hivatal hatáskörébe utalt oktatási ügyeket. 

c) az egyéb hatósági ügyek vonatkozásában lefolytatja a következő jogszabályok által a járási 
hivatal hatáskörébe utalt hatósági eljárásokat: 
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

2009. évi LXXVI. törvény,  
- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes 

szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet,  
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  



7 
 

- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,  
- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. 
rendelet,  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 

rendelet,  
- a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 

részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,  
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet,  
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,  
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet,  
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény,  
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,  
- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. 
rendelet, 

- a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,  

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
- közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT 

rendelet,  
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,  
- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet,  
- a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet,  
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény,  
- a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. 

rendelet,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. 

(X. 1.) Korm. rendelet, 
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,  
- a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása 

esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,  

- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. 
rendelet,  

- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-
értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 
és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,  

- a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. 
(VIII.6.) Korm. rendelet,  

- a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény,  
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet. 

d) lefolytatja a járási hivatal hatáskörébe tartozó elsőfokú szabálysértési eljárást, végrehajtja a 
helyszíni bírságot és a bíróságok elsőfokú szabálysértési hatáskörében hozott jogerős 
végzésben foglaltakat a következő jogszabályok alapján: 
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény,  
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- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz 
kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet,  

- a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés 
rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel 
kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV.13.) BM 
rendelet, 

- a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, az előzetes letartóztatás 
és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek 
kijelölésének szabályairól szóló 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet,  

- a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet,  

- a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során 
elrendelt elővezetés, a terhelt, illetve az elítélt vagy a kényszer-gyógykezelt elfogása és 
megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy 
végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott 
kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól 
szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet 

e) ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, 
valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben a gyermekek védelme 
érdekében meghatározott gyermekvédelmi, illetve pénzbeli és természetbeni támogatásokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

f) ellátja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározott gyámügyi feladatokat a gyermek családi jogállásának 
rendezése érdekében, az örökbefogadással, a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a 
gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat, 

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletek alapján pert indíthat, illetve kezdeményezhet, 

h) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és az annak felhatalmazása alapján 
kiadott rendeletekben meghatározottak szerint feljelentést tesz, 

i) ellátja a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és 54. § (5) bekezdésében 
foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört, 

j) ellátja a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 
törvény szerinti koordinációért felelős szerv feladatait,  

k) ellátja a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő gyámhatósághoz 
telepített további gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat. 

l) a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátja: 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott; 
- a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben meghatározott; 
- a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvényben meghatározott; 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 

évi CXXVIII. törvényben meghatározott; 
m) az ügyiratkezeléssel kapcsolatban ellátja: 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2015. (III. 
31.) MvM utasításban meghatározott; a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról 
és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. 
rendeletben,  
az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben 
meghatározott; 
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 
29.) Korm. rendeletben meghatározott; 
a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvényben meghatározott feladatokat. 
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II.1.4. A Hatósági és Gyámügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.4.1. Szociális igazgatás: 

a) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az aktív korúak ellátása keretében benyújtott 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok 
végrehajtásától, továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

b) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az ápolási díj, emelt összegű ápolási díj, kiemelt 
ápolási iránti kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, 
továbbá a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti 
felülvizsgálatáról, valamint a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. 
Vezeti a támogatásokhoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és 
természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. A támogatásokban részesülőkről 
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a 
„Jelent” programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

c) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az időskorúak járadéka iránti kérelmek 
feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától, továbbá a 
támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról, valamint 
a megállapított ellátások pénzügyi utalásának előkészítéséről. Vezeti a támogatáshoz 
kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos 
nyilvántartási rendszerét. A támogatásban részesülőkről az egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” programmal az 
egészségbiztosítási szerv felé.  

d) A járási hivatal illetékességi területén ellátja a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmeinek feldolgozását. A megállapított jogosultságról 
hatósági bizonyítványt állít ki. Vezeti a támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, 
valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét. Az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bejelentését elektronikus úton teljesíti a „Jelent” 
programmal az egészségbiztosítási szerv felé.  

e) A járási hivatal illetékességi területén ellátja az alanyi és normatív közgyógyellátás iránti 
kérelmek feldolgozását, gondoskodik a döntést követően azok végrehajtásától. Vezeti a 
támogatáshoz kapcsolódóan saját szakrendszerét, valamint a pénzbeli és természetbeni 
ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

f) A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal 
nyilvántartása alapján védendő fogyasztói státuszt igazol le. 

 
II.1.4.2. Köznevelési feladatok: 

a) Rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt végzi a 
nevelési-oktatási intézmény működtetésével kapcsolatos ügyintézést. 

b) Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére. 

c) Hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való 
megjelenést. 

d) Fogadja a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatójának értesítését, ha a gyermeket az 
iskolába nem íratták be. 

e) Fogadja az iskola igazgatójának értesítését, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 
vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási 
intézmény körzetében van. 

f) Fogadja az általános iskola igazgatójának értesítését, ha a tanköteles tanuló az általános 
iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú iskolai felvételi eljárásban nem vett 
részt és gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban 
történő részvételéről. 

g) Fogadja a szakértői bizottság értesítését, ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget nem érte el és óvodai nevelésben kell részt vennie. 
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h) Fogadja a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentését. 
i) Fogadja a szakértői bizottság által megküldött, az adott évben az ötödik életévét betöltő, vagy 

ennél idősebb gyermekekről készült szakértői véleményt. 
j) Közigazgatási hatósági eljárás keretében döntést hoz a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 
foglaltakkal összefüggésben. 

k) Közreműködik az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában, valamint átveszi az 
Oktatási Hivataltól, illetve annak megbízottjától a minősített feladatlapokat tartalmazó 
csomagokat. A feladatlapok elosztásáig nyilvántartja és őrzi a csomagokat tartalmazó 
dobozokat. 

 
II.1.4.3. Egyéb hatósági ügyek: 
II.1.4.3.1. Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését, az 
engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót,  

b) az állatotthon működését folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja, 
c) feladat- és hatáskörében eljárva ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását, 
d) az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az 

állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja, 
e) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének 

megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, 
f) az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény 

végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme 
érdekében, 

g) a fenti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a 
természetvédelmi hatósággal is, 

h) természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 
alá tartozó állat esetén kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának 
korlátozását, illetve megtiltását, 

i) állatvédelmi bírságot szab ki, 
j) engedélyezi a cirkuszi menazséria létesítését és fenntartását, az engedély megadásával 

egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, 
k) az állandó menazséria működését legalább 4 évenként ellenőrzi, 
l) a fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését 

követő naptól számított tizenöt napon belül kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet 
a hatósági állatorvosnak az induláskor érvényesítenie kell.  

 
II.1.4.3.2. Hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 
Hadigondozásra való jogosultság megállapítása esetében egyösszegű térítést, hadirokkant-járadékot, 
ápolási pótlékot, hadiözvegyi járadékot, hadiárva járadékot, hadigondozott családtag járadékát, 
temetési hozzájárulást állapít meg, melyről értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot a támogatás 
folyósítása végett. 
 
II.1.4.3.3 Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközmű-
rendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül 
nem teljesíti, 

b) kötelezi a fogyasztót a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, 
berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, továbbá átalakítására, ha a 
berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik, 

c) szomszédos ingatlantulajdonosok megállapodása hiányában vízvezetési és 
szennyvízelvezetési  szolgalmat alapíthat a szomszédos ingatlanra, ha annak 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy 
lényegesen nem akadályozza. 

 
II.1.4.3.4. Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Eljár a járda- és gyalogút, valamint azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának, 
megszüntetésének engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő 
járdaépítést). 
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II.1.4.3.5. Ipari és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
a) szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az 

ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati 
jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása, 

b) a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő 
kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre 
vonatkozó kötelezettség megállapítása az elosztó kérelmére, 

c) 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, 

d) felhasználási helyre való bejutás elrendelése a távhőszolgáltató kérelmére. 
 
II.1.4.3.6. Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) eljár a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel és 
a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben, 

b) eljár a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény, 
valamint a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával, továbbá az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi 
szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz 
használt berendezés forrásával kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 
II.1.4.3.7. Menekültügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
A nagykorú menekült, illetve oltalmazott részére – a befogadó állomás végleges elhagyását követően, 
kérelmére – az elismeréstől számított tíz éven belül egy alkalommal a menekültügyi hatóság lakáscélú 
támogatást adhat. A lakáscélú támogatásra – a kérelem alapján – a járási hivatal javaslatot tesz, mely 
alapján a menekültügyi hatóság dönt támogatás megítéléséről. 
 
II.1.4.3.8. Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) temetőfenntartással és üzemeltetéssel összefüggő feladatellátás ellenőrzése, felügyelete, 
b) temetkezési tevékenység folytatásának engedélyezése, ellenőrzése, engedély visszavonása. 

 
II.1.4.3.9. A lakások és helyiségek bérletével, illetve elidegenítésével kapcsolatos feladatok: 

a) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
b) üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele, 
c) üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
d) üzletszerűen végzett ingatlan-kezelői tevékenység hatósági ellenőrzése, 
e) bejelentés nélkül üzletszerűen társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységet végző 

szolgáltatók ellenőrzése. 
 
II.1.4.3.10. Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 
Részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása, földkiadó bizottsággal kapcsolatos egyes 
hatósági feladatok. 
 
II.1.4.3.11. Növényvédelmi, vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok: 

a) méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, 
eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, 
állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés, 

b) nádaratás, nádégetés engedélyezése. 
 
II.1.4.4. Szabálysértési hatósági feladatok: 
II.1.4.4.1. Elsőfokú szabálysértési hatósági feladatok: 

a) szabálysértési előzménylekérdezése, eljárás megindítása a Központi Szabálysértési 
Nyilvántartó Rendszerben (a továbbiakban: SZNYR), 

b) feljelentés elutasítása, amennyiben annak feltételei fennállnak, 
c) szükség esetén rendelkezés lefoglalt dologról, 
d) tényállásszerű feljelentés esetén meghallgatás nélküli eljárásban érdemi döntés meghozatala, 
e) határidőben előterjesztett meghallgatás tartása iránti kérelem esetén meghallgatás tartása, 

azt követően érdemi döntés meghozatala, 
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f) amennyiben a feljelentés adatai nem elegendőek az érdemi döntés meghozatalához, úgy 
bizonyítási eljárás lefolytatására, az eljárás keretében különösen idézés kibocsátásra, 
meghallgatás tartásra egyéb bizonyítékok beszerzésére, szemle tartására kerül sor, 

g) határidőben előterjesztett részletfizetési kérelem esetén az azt engedélyező határozat 
meghozatala, 

h) pénzbírság önkéntes teljesítése esetén a befizetés rögzítése az SZNYR-ben, 
i) a kiszabott pénzbírság közérdekű munkával történő megváltása esetén annak rögzítése az 

SZNYR-ben. 
 
II.1.4.4.2. Elsőfokú szabálysértési eljárásban hozott döntés végrehajtása: 

a) önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás megindítása, 
b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 

átváltoztatása céljából, 
c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 

intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.3. A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

c) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
d) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

e) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 

f) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.4.4. A jogerős bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

b) iratok felterjesztése az illetékes járásbíróságnak a meg nem fizetett pénzbírság elzárásra 
átváltoztatása céljából, 

c) az elzárást átváltoztató végzés visszaérkezését követően az elkövető büntetés végrehajtási 
intézetbe történő felhívásának kibocsátása a büntetésvégrehajtási-intézet egyidejű értesítése 
mellett, 

d) a felhívásra történő pénzbírság megfizetése esetén annak rögzítése az SZNYR-ben, 
e) a felhívás eredménytelensége esetén a büntetésvégrehajtási-intézetbe történő elővezetést 

elrendelő határozat meghozatala és egyetértés megadása céljából megküldése az illetékes 
járási ügyészség részére, majd foganatosítás céljából történő megküldése az illetékes 
rendőrkapitányság részére, 

f) az elővezetés foganatosításáról történő rendőri értesítést követően az elővezetési költség 
megállapításáról szóló határozat meghozatala, majd a jogerős határozat megküldése az 
illetékes rendőrkapitányság részére, 
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g) a büntetésvégrehajtási-intézet az elzárás eredményes letöltéséről szóló értesítése alapján a 
szabálysértési hatóság annak tényét rögzíti az SZNYR-ben. 

 
II.1.4.5. A gyermekek védelme érdekében: 

a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál 
vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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 rendel, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, megszűnését, 
c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés 

felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, 
d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, 
e) dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
f) 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, 

g) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, 
h) 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, 

i) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, 
j) megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, 
k) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek 

nevelési felügyeletéről, 
l) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, 
m) dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek 

megszüntetéséről, 
n) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a 

kirendelt eseti gyám elszámolásának elfogadásáról, 
o) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését 

és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését, 

p) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében, 
q) a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az 

illetékességi területén kívül más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot 
szakvélemény elkészítésére. 

 
II.1.4.6. A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban: 

a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, 
b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 

 
II.1.4.7. A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és 
születendő gyermeke érdekében: 

a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
b) 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,  

c) megállapítja a titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján. 
 

II.1.4.8. A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében: 
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, 
b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, 
c) hozzájárul 

ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való 
részvételéhez, 

cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás 
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott 



14 
 

személy apaság megállapítása és az apasági vélelem megtámadása iránti 
perindításához (ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan 
akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg), 

 cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság 
megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per 
megindításához, 

d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha 
 da)  az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
 db) 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. 

e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelemének 
megdöntése iránt, 

f) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, 
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették. 

 
II.1.4.9. Az örökbefogadással kapcsolatban: 

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról és kérelemre elrendeli az 
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, 

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy 
általi örökbefogadásához. 
 

II.1.4.10. A kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban: 
a) 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, 

b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat 
végrehajtásáról, 

c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 
d) 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, 

e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, 
f) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról, 
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más 

tartózkodási helynek az elhagyását, 
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, 
i) 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, 

j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység 
keretében történő foglalkoztatását, 

k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének 
elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében. 

 
II.1.4.11. A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal 
kapcsolatban: 

a) gyermek részére gyámot, családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel, a 
nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli, 
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b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket, 
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám 

tevékenységét, 
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, 
e) 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, 

f) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak 
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és 

g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, 
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót. 
 

II.1.4.12. A vagyonkezelési feladatok ellátásával kapcsolatban: 
a) 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 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb 
biztonsággal megóvható a gyermek vagyona, 

b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata 
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, 

c) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, 
d) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű 

jogával kapcsolatos ügyekben, 
e) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 

 
II.1.4.13. Pert indíthat, illetve kezdeményezhet: 

a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a 
gyermek kiadása, 

b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, 
c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, 
d) 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,  

e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. 
 
II.1.4.14. Feljelentést tesz: 

a) a gyermek veszélyeztetése, 
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy 
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény 

miatt. 
 
II.1.4.15. A jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak 
nyilvánítását. 
 
II.1.4.16. 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 a gyámhatóság hatáskörébe 
tartozik. 
 
II.1.4.17. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében és az 54. § (5) bekezdésében foglalt 
gyámhatósági feladat- és hatáskört a gyámhivatal gyakorolja.  
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II.1.4.18. A gyámhivatal eljár a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként.  
 
II.1.4.19. A gyámhivatal gyakorolja a Start számlával, kincstári letéti a Start számlával rendelkező 
gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolására vonatkozó 
hatáskört. 
 
II.1.4.20. A járási hivatal működésének támogatásával (különösen iratkezeléssel, kapcsolattartással, 

titkársági feladatok ellátásával) összefüggő feladatok: 
a) A járási hivatal tevékenységhez kapcsolódó jogszabályváltozások szakterületenkénti 

figyelemmel kísérése, közreműködés azok egységes értelmezésének kialakításában. 
b) Közreműködés a hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatainak az ellátásában. 
c) Beszámolók, jelentések és statisztikák készítése. 
d) Közreműködés az írott és elektronikus sajtó tájékoztatásával kapcsolatos feladatok 

ellátásában. 
e) A helyi védelmi bizottság igazgatási feladatainak ellátása. 
f) Az irodaszer igények összeállítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, 

közreműködés az igényelt tárgyi eszközök átvételében és az elosztás megszervezésében. 
g) A tűzvédelmi-, környezetvédelmi-, érintésvédelmi- és munkavédelmi kapcsolattartói feladatok 

ellátása. 
h) A foglalkozás-egészségüggyel összefüggésben jelentkező koordinatív feladatok végzése. 
i) A leltárfelelősi feladatok ellátása. 
j) A járási hivatal honlapjának karbantartást igénylő feladatai összegyűjtése, elkészítése és 

továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére, valamint közreműködés a 
hirdetmények kormányhivatali honlapon történő közzétételében. 

k) A nyilvántartásokban bekövetkezett változások kezelése. 
l) A beérkezett küldemények átvétele, nyilvántartása (bontás, érkeztetés, iktatás, egyéb 

nyilvántartás), továbbá részvétel az iratok továbbítása, postázása, irattározása, őrzése és 
selejtezése, Központi Irattárba adása, levéltári átadása, valamint ezek ellenőrzése 
tekintetében. 

m) A bélyegzők nyilvántartásának a vezetése, kiadásával, illetve selejtezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, a bélyegzők biztonságos tárolása. 

n) A járási hivatalvezető munkájának segítése a titkársági feladatok ellátásával. 
o) A járási hivatalhoz érkezett e-mailek, telefonhívások kezelése. 
p) a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatok. 
q) A heti gépjármű igénylés összesítése és megküldése a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
r) A szabadságigények összesítése, a szabadság nyilvántartás vezetése, ezzel összefüggésben 

kapcsolattartás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal. 
s) Közreműködés a humánpolitikai kérelmek járási hivatal és kormányhivatal közötti 

továbbításában. 
t) Rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. 
u) A munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 

kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatok ellátása. 
v) A postai számlák egyezőségével kapcsolatos feladatok ellátása, a számlák teljesítés 

igazolásának előkészítésével és azok kormányhivatal részére történő továbbításával 
kapcsolatos feladatok. 

w) A járási hivatalhoz érkező önéletrajzok továbbítása a kormányhivatal részére. 
x) Kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, előkészítési 

és továbbítási feladatok ellátása. 
y) A TAKARNET programból történő tulajdoni lap lekérdezés. 
z) A járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatainak elvégzése. 
aa) A minősített küldemény, a minősített adat kezelése. 
bb) Az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadása és visszavétele. 
cc) A kiadmányozott ügyiratok továbbítása, postázása, valamint az ezekkel összefüggő feladatok 

ellátása. 
dd) A postára érkező küldemények átvétele, illetve a kimenő levelek Postahivatalhoz történő 

eljuttatása. 
ee) A Központi Érkeztető Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. 
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II.1.5. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladatai körében ellátja  
a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben rögzített és 

az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott, a megyei 
kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról kiadott 68/2015. (III. 30.) 
Korm. rendeletben, valamint az Európai Unió különböző szintű, vonatkozó jogforrásaiban 
meghatározott: 
- állategészségügyi, járványvédelmi 
- állatvédelmi, 
- takarmányellenőrzési, 
- gyógyszerellenőrzési, 
- állati eredetű melléktermékek ellenőrzésével kapcsolatos, 
- állattenyésztési, valamint  
- élelmiszerbiztonsági 
feladatokat, 

b) állategészségügy és járványvédelem vonatkozásában a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel 
kiadott Állategészségügyi Szabályzat és a különböző fertőző betegségek megelőzése és 
leküzdése tárgyában kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, 

c) állatvédelem vonatkozásában az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvényben rögzített, az állatvédelmi hatóság kijelöléséről kiadott 334/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat, 

d) a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól kiadott 32/1999. (III. 31.) 
FVM rendeletben, a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról kiadott 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendeletben és további végrehajtási rendeletekben meghatározott feladatokat, 

e) takarmányellenőrzéssel kapcsolatban a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának 
és felhasználásának egyes szabályairól kiadott 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletben, a Magyar 
Takarmánykódex előírásairól kiadott 44/2003. (IV. 26.) FVM rendeletben meghatározott 
feladatokat, 

f) gyógyszerellenőrzéssel kapcsolatban az állatgyógyászati termékekről kiadott 128/2009. (X. 6.) 
FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

g) állati eredetű melléktermékek vonatkozásában a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról kiadott 45/2012. 
(V. 8.) VM rendeletben meghatározott feladatokat, 

h) állattenyésztéssel kapcsolatban a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint 
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 99/2002. (XI. 5.) FVM 
rendeletben, a lófélék egyedeinek azonosításáról kiadott 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben, 
a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 
116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben, a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről kiadott 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletben, 
valamint a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről kiadott 
120/2007. (XI.18.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat; 

i) élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatban: 
- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 
- az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszerhigiéniai feltételeiről szóló, 64/2007. (VII. 23.) FVM-EüM 
együttes rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 
30.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszerhigiéniai szabályokról szóló 
66/2006. (IX. 15.) FVM rendeletben meghatározott feladatokat, 

- az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 
élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM 
rendeletben meghatározott feladatokat,  

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről kiadott 201/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat, 

- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről kiadott 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletben meghatározott feladatokat. 
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II.1.6. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály részletes feladatai 
II.1.6.1. Járványvédelem: 

a) A járványügyi előírások betartását rendszeres jelleggel ellenőrzi. 
b) Járványügyi intézkedésként elrendelhet: elkülönítést, megfigyelési zárlatot (hatósági 

megfigyelés), forgalmi korlátozást, helyi zárlatot, települési zárlatot (védőzóna), védőkörzet 
(megfigyelési zóna) létesítését, marhalevél kezelésének tilalmát, termékenyítési tilalmat, 
diagnosztikai vizsgálatot és ilyen célú leölést, kilövést, védőoltást, gyógykezelést, elkülönített 
vagy zárt vágást, állatleölést (leöletés), fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer, 
takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná tételét, 
fertőtlenítést, földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevételét, 
használatát, a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében gazdálkodó 
szervezet - így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem - aktív 
közreműködésre kötelezését, az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó 
tevékenységének korlátozását, felfüggesztését. 

c) A korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak 
megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket. 

d) Elrendeli az állategészségügyi programok végrehajtását. 
e) Igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 
f) Exportszállítás esetén megvizsgálja az állat szállításának megkezdése előtt a származási hely 

állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi 
forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. 

g) Kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt. 
 
II.1.6.2. Állatvédelem: 

a) Kiadja az állatkereskedés tevékenységi engedélyét. 
b) Jogkövetkezményeket alkalmaz az eb által okozott sérülés esetén. 
c) Ebet veszélyesnek nyilváníthat, előírja tartási feltételeit és engedélyezi a tartását.  
d) Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 

állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, az 
állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit. 

e) Ellenőrzi az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő 
dokumentációt és a szállítóeszközt. 

 
II.1.6.3. Takarmány-ellenőrzés: 

a) Ellenőrzi 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, 

b) 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.  

c) a takarmányok felhasználását és szállítását, a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, 
dokumentációkat és a nyomon követhetőséget, 

d) a takarmányok exportját, tranzitját és importját, 
e) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket, 
f) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 

 
II.1.6.4. Gyógyszerforgalmazás ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állatgyógyászati termékek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, 
valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását. 

b) Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak 
vizsgálati jegyzőkönyvét. 

c) Ellenőrzi a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását. 
d) Ellenőrzi a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését. 

 
II.1.6.5. Állati eredetű melléktermékek ellenőrzése: 

a) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb 
eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét.  

b) Elrendeli az emberre is veszélyes, betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, 
valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű 
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melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak 
módját. 

c) Ellenőrzi az állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az 
ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat. 
  

II.1.6.6. Állattenyésztés: 
Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, 
valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 
 
II.1.6.7. Élelmiszerlánc-biztonság, előállítás, forgalmazás, vendéglátás: 

a) Az élelmiszer-vállalkozások tevékenységével összefüggésben 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 adalék- és 
csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületek, továbbá tisztító- és 
fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást 
is, 

- a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, berendezések 
általános higiéniai alkalmasságát, 

- az ivóvíz minőségű víz biztosítását az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál, 
- az élelmiszeripari vállalkozások saját kutas vízellátó rendszereit, illetve az önellenőrző 

vízvizsgálati program teljesítését. 
- Próbavásárlást (ideértve az interneten történő vásárlást is) végez. 

b) Nyilvántartásba veszi:  
- az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokat, 
- az élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalomba hozókat, 
- az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat, 
- az élelmiszerek vonatkozásában bejelentett, kivizsgált és felderített élelmiszer-

mérgezéseket és -fertőzéseket, valamint azok okait. 
c) A kistermelő tevékenységét nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el. 
d) Egyéb intézkedéseket foganatosít a következők szerint: 

- tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, 
korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti, 

- vállalkozás, létesítmény működési engedélyének feltételhez kötését, módosítását, 
felfüggesztését, visszavonását kezdeményezheti, 

- vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy 
véglegesen megtagadhatja, a vállalkozást, létesítményt törölheti a nyilvántartásából, 

- az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve 
vizsgázáshoz kötheti, 

- termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, 
kivitelét, illetékességi területén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, 
felfüggesztheti, megtilthatja, 

- elrendelheti a termék forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, 
ártalmatlanítását, 

- elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja 
vagy feltételhez kötheti, 

- élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök 
használatát megtilthatja, 

- szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja, 
- élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősítheti, 
- engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat, visszavonhat, 
- elrendelheti eszköz, tárgy, anyag zár alá vételét, ártalmatlanítását, szállítójárművet 

visszatarthat mindaddig, amíg a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és ártalmatlanítási 
eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül, 

- amennyiben az adott élelmiszer, takarmány a vonatkozó előírásoknak való megfelelésének 
biztosítása szempontjából az élelmiszer-, takarmányvállalkozás eljárását nem kielégítőnek 
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ítéli meg, az élelmiszer-, takarmányvállalkozás költségére haladéktalanul megteszi a 
szükséges intézkedéseket, 

- megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről történő kiszállítását, vagy az ország 
területén történő átszállítását, 

- az élelmiszer-vállalkozásoknál végzi és felügyeli a termékek előállításának, 
feldolgozásának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának helyszíni 
ellenőrzését, az élelmiszerek fogyasztásával összefüggésben fellépő ételfertőzések, 
ételmérgezések esetén a fertőzési forrás, a terjedési út felderítését, továbbá feltárja a 
kórokoknak az élelmiszerbe jutását, életben maradását, szaporodását elősegítő higiénés, 
technológiai szabálytalanságokat, elősegíti az ártalmak leküzdését, és laboratóriumi 
vizsgálatokat végeztet, 

- felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer adatainak 
rendelkezésre bocsátására, 

- felhívhatja szükség esetén azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik tagállamból 
szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse be a más 
tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő beszállítás 
megtörténtét, 

- figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt, 

- kiszabja az élelmiszer-ellenőrzési bírságot, az élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot, a 
takarmány-ellenőrzési bírságot, a géntechnológiai bírságot, a helyszíni bírságot, az eljárási 
bírságot. 

a) Elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból 
levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát. 

b) Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való 
alkalmasságát. 

c) Meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági 
döntést. 

d) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik feladatai ellátása során a települési 
önkormányzatokkal, egészségügyi államigazgatási szervvel, a társhatóságokkal, valamint a 
civil szervezetekkel. 

e) Élelmiszer-fertőzés és mérgezés gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett 
együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 

f) Hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatot végez. 
g) Az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált vízre vonatkozóan bármely olyan vízminőségi 

jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, 
illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot 
jelenthet. Élelmiszeripari-vállalkozások esetén tájékoztatja az illetékes népegészségügyi 
szervet azokról a vízminőségi eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi 
kockázattal vannak összefüggésben. 

 
II.1.7. A Foglalkoztatási Osztály feladatai körében ellátja  

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott: 
- passzív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- aktív eszközökkel kapcsolatos feladatokat, 
- munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, 

b) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényben 
meghatározott a csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatokat,  

c) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben meghatározott Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, 

d) a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvényben, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehatásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben és 
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az ezen törvényekben adott felhatalmazás alapján kiadott rendeletekben meghatározott a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
II.1.8. A Foglalkoztatási Osztály részletes feladatai 
II.1.8.1. Álláskeresési nyilvántartással kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat. 
b) Rendelkezik az álláskeresők nyilvántartásának szüneteltetéséről, vagy annak 

megszüntetéséről, különösen közfoglalkoztatás, rövid idejű keresőtevékenység folytatása 
miatt, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

c) Közhiteles nyilvántartást vezet az álláskeresők adatairól. 
d) Hatósági bizonyítvány állít ki az ügyfelek részére a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapításához, illetve folyósításához, a szociális hozzájárulási adókedvezmény 
igénybevételéhez, továbbá más esetekben is az ügyfelek kérésére. 

e) Törli az ügyfeleket az álláskeresési nyilvántartásból különösen a jelentkezési kötelezettség 
elmulasztása, 90 napot meghaladó időtartamú munkaviszony létesítése, valamint a 
jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 
 
II.1.8.2. Álláskeresési ellátásokkal kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja az álláskeresők álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély 
igénylésével, megállapításával, elutasításával kapcsolatos feladatokat. 

b) Rendelkezik az álláskeresési ellátások szünetelteltetéséről, szüneteltetés megszüntetéséről a 
jogszabályban meghatározott esetekben. 

c) Megtéríti az ügyfelek álláskereséssel, valamint az előírt jelentkezési kötelezettséggel 
kapcsolatos utazási költségeit, a csatolt úti jegy alapján. 

d) Tájékoztatást nyújt a migráns munkavállalók részére adható álláskeresési ellátásokról, az 
ellátás exportálásáról, folyósítás feltételeiről. A külföldi társszervektől szükség esetén beszerzi 
az ellátás folyósításához szükséges adatokat. 

e) Az ügyfelek kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek szerint rendelkezik a 
fennmaradó ellátások kiutalásáról. 

f) Ellátja az álláskeresési ellátások számfejtésével kapcsolatos feladatokat. 
g) Eljár az álláskeresési ellátások letétbe helyezésének ügyében, intézkedik a gyermektartásdíj 

levonása iránt, illetve a jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése iránt, továbbá a 
visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

h) Adatot szolgáltat a megkereső szerv részére az ügyfelek álláskeresési ellátásairól. 
 
II.1.8.3. Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit, elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Ellátja a közfoglalkoztatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 
i) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
j) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.4. A központi és decentralizált foglalkoztatási alaprészből finanszírozott támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
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d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 

 
II.1.8.5. A TÁMOP 1.1.2. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.6. A TÁMOP 2.1.6. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
d) Fogadja a létszámelszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
e) A bizonylatok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
f) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
g) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
h) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
i) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.7. A GINOP 5.2.1. pályázati konstrukcióval kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a támogatás iránti kérelmeket, megvizsgálja annak kötelező tartalmi elemeit és 
mellékleteit. Elkészíti az ellenőrző listát. 

b) Pozitív döntés esetén a szükséges szabad pénzügyi keret igazolását követően hatósági 
szerződést köt. Jogszabályban meghatározott feltételek hiányában, illetve adott esetben 
mérlegelési jogkör gyakorlása alapján elutasító határozatot hoz. 

c) Meghatározott esetekben munkaközvetítést végez.  
d) A kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást vezet. 
e) Fogadja az elszámoló lapokat és mellékleteit, ellenőrzi azokat. 
f) Az elszámoló lapok alapján intézkedik a támogatások számfejtése iránt.  
g) Szükség esetén intézkedik a kifizetés megtagadása, a hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése iránt. 
h) Szükség esetén dönt a visszafizetési kötelezettségről, intézkedik az ezzel kapcsolatos eljárás 

lefolytatásáról. 
i) A visszaköveteléssel kapcsolatos analitikus nyilvántartást vezet. 
j) A támogatás lejártát követően hatékonyságvizsgálatot végez. 

 
II.1.8.8. Munkaerő-piaci szolgáltatásokkal és munkáltatói kapcsolattartással kapcsolatos feladatok: 

a) Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújt. 
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b) Munka-, pálya-, álláskeresési, foglalkoztatási tanácsadást végez. 
c) Fogadja a munkaerőigényeket, munkaközvetítést végez. 
d) Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
e) Ellátja a Negyedéves Munkaerő-piaci Felméréssel és a rövid távú munkaerő-piaci 

prognózissal kapcsolatos feladatokat. 
f) A munkáltatók megkeresésére csoportos tájékoztatót szervez. 

 
II.1.8.9. Csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos feladatok: 

a) Fogadja a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékbejelentést.  
b) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a szándékbejelentést.  
c) Jóváhagyja, illetve visszaigazolja a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntésbejelentést. 
d) Tájékoztatja az érintett foglalkoztatási osztályt, amennyiben a döntésbejelentés más osztályt 

is érint.  
 
II.1.8.10. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével kapcsolatos feladatok: 

a) Ellátja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásokkal kapcsolatos (megállapító, megszüntető, 
szüneteltető) határozatok rögzítését az Integrált Rendszerben. 

b) Tájékoztatja a hatósági osztályt az aktív korúak ellátásában részesülők személy státuszában 
történő változásokról, különösen, ha az álláskereső ellátásra szerez jogosultságot, kereső 
tevékenységet végez, vagy az álláskeresési nyilvántartásból törlésre kerül.  

 
II.1.8.11. A közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: 

a) Megvizsgálja a szabálysértési hatóság vagy bíróság által kiszabott pénzbírságot vagy munkát 
(különösen kizáró okok fennállását, jogerőre emelkedés dátumát).  

b) Tájékoztatja az ügyfelet a közérdekű munkavégzés folyamatáról és a kötelezettségekről. 
c) Felszólítja az ügyfelet a következő megjelenésre és a foglalkoztathatósági szakvélemény 

beszerzésére. 
d) Értesíti a hatóságot az ügyfél megjelenéséről és a munkavégzés vállalásáról. 
e) Kijelöli a megfelelő foglalkoztatót. 
f) Igazolást ad ki a munkavégzés befejezéséről, valamint értesíti erről a hatóságot.  
g) Nyilvántartja a foglalkoztatók által bejelentett adatokat. 

 
II.1.9. A Földhivatali Osztály ellátja 

a) a földmérési, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat a 2012. évi 
XLVI. törvény, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes 
rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, 2004. évi 
CXL. törvény, 44/2006. (VI. 13.) FVM rendelet, 2007. évi CXXIII. törvény, DAT szabályzat, 
15/2013. (III. 11.) VM rendelet, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 176/2009. (XII. 28.) FVM 
rendelet, A 5 szabályzat, 25/2013. (IV.16.) VM rendelet, 19/2013. (III. 21.) VM rendelet, 1993. 
évi II. törvény, 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, 

b) a telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 166/2009. (XII. 9.) 
FVM rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet alapján, 

c) a földvédelemmel kapcsolatos feladatokat a 2004. évi CXL. törvény, 2007. évi CXXIX. törvény, 
373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 1997. évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) FVM 
rendelet, 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet alapján,  

d) földhasználati eljárással kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 356/2007. (XII. 23.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény, 373/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet, 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet alapján,  

e) földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatokat a 2013. évi CXXII. törvény, 2013. évi CCXII. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény alapján, 

f) földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos, valamint azzal összefüggésben az 
adatszolgáltatási feladatokat a 2013. évi CCXII. törvény, 2013. CXXII. törvény, 38/2014. (II. 
24.) Korm. rendelet, 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
2004. évi CXL. törvény alapján, 

g) az ingatlan-nyilvántartási, valamint azzal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatokat az 
1997. évi CXLI. törvény, 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet, 2013. évi CXXII. törvény, 2004. évi 
CXL. törvény, 1996. évi LXXXV. törvény, 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, 176/2009. (XII. 
28.) FVM rendelet, 47/2014 (II. 26.) Korm. rendelet alapján. 
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II.1.10 A Földhivatali Osztály részletes feladatai 
II.1.10.1 Földmérési, telekalakítási eljárással kapcsolatos feladatok: 

a) első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban, 
b) elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását, 
c) végrehajtja a részarány-földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat, valamint elvégzi a HBM KH Földhivatali Főosztálya 
felé történő adatszolgáltatásokat, 

d) közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító 
rendszer kiépítésében és működtetésében, 

e) ellátja az új felméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, 
adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási 
határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat, 

f) ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével 
kapcsolatos feladatokat, 

g) az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és 
térképtárat működtet, 

h) folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 
bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot 
szolgáltat, 

i) a terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést 
végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez, 

j) amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére 
díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és 
műszaki tanácsadást végez, 

k) a földmérési törvényben meghatározott Földhivatali Osztály 1. földmérési ügyintézői által 
elvégzendő földmérési vállalkozók munkáinak ellenőrzése, és az esetlegesen feltárt hibák után 
a szükséges intézkedések megtétele,  

l) a digitális ingatlan-nyilvántartási alaptérkép adatbázisából az arra jogosultaknak kérelemre 
állami alapadatot szolgáltat, 

m) az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat, 
n) végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat. 

 
II.1.10 2. Földvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

a) gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett 
területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával 
kapcsolatos hatósági hatásköröket, 

b) a HBM KH Földhivatali Főosztály részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár 
az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és 
bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének 
végrehajtásában, 

c) végrehajtja a parlagfű elleni, közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási földhivatali feladatokat, 
d) illetékességi területén folyamatosan, különösen a határszemlék keretében ellátja a termőföldek 

hasznosítási, valamint ideiglenes és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok végrehajtását, 

e) elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változással kapcsolatos osztályba 
sorolásokat, 

f) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható 
döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket, 

g) ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a 
földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal 
kapcsolatos feladatokat, 

h) intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető földvédelmi járulékok 
és bírságok hatékony behajtása érdekében, 

i) földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 
jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért, 

j) a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi 
szempontok fokozott érvényre jutásáról, 

k) határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít, és azt 
felterjeszti a Földhivatali Főosztálynak, 
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l) elvégzi a mintatér karbantartásokat, 
m) lefolytatja az újrahasznosítási eljárásokat, 
n) rendszeresen vezeti a földvédelmi statisztikai programot. 
 

II.1.10.3. Földhasználati eljárással kapcsolatos feladatok: 
a) vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat, 
b) ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít, a HBM KH Földhivatali Főosztálya részére 
továbbítja a jogerős földhasználati bírságot kiszabó határozatot, 

c) illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, 
valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a 
szükséges intézkedéseket, 

d) ellenőrzi a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott szerzési 
feltételek, korlátozások és tilalmak betartását, eljár az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények 
alkalmazása érdekében. 

 
II.1.10.4. A földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági engedélyezésével kapcsolatos 
feladatként első fokú hatóságként eljár a hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések 
hatósági jóváhagyására irányuló eljárásokban. 
 
II.1.10.5. A földműves nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatként vezeti a földművesek, a 
mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok nyilvántartását, azzal 
összefüggésben adatot szolgáltat. 
 
II.1.10.6. Ingatlan-nyilvántartási, valamint azzal összefüggő adatszolgáltatási feladatok: 

a) jogszabályban meghatározott illetékességi területén – ha jogszabály másként nem rendelkezik 
– döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági 
ügyekben, 

b) lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást, 
c) kezeli az ingatlan-nyilvántartást, 
d) az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, 

illetve döntést hoz azokról,  
e) bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő jogokat: 

- tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait 
gyakorló szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon esetében a 
vagyonkezelői jog, 

- a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, 

- megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog, 

- haszonélvezeti jog és használat joga, 

- telki szolgalmi jog, 

- állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamosberendezések 
elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, 
valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok, 

- elő- és visszavásárlási, vételi, valamint eladási jog, 

- tartási és életjáradéki jog, 

- jelzálogjog, 

- végrehajtási jog; 
f) feljegyzi az ingatlan-nyilvántartásba a következő tényeket: 

- a jogosult kiskorúsága, gondnokság alá helyezése, 

- a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, 

- a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből 
történő törlése, 

- kisajátítási eljárás megindítása, 

- az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás és ügyészi 
fellépés benyújtása, felügyeleti eljárás megindítása, 

- telekalakítási eljárás megindítása, 

- felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása, 

- földminősítési eljárás megindítása, 

- az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem, ügyészi felhívás és ügyészi 
fellépés benyújtása, 
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- felügyeleti eljárás megindítása, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal 
kapcsolatos bírósági határozat elleni felülvizsgálati, illetve perújítási kérelem benyújtása, 

- az ingatlan jogi jellege, 

- a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés 
elutasítása, 

- épület létesítése és lebontása, 

- az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése, 

- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, 
mértéke és jellege, 

- bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 

- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, 
valamint egyéb építésügyi korlátozás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
törvényben meghatározott építésügyi kötelezés, valamit önkormányzati hatósági döntésen, 
vagy hatósági szerződésen alapuló településrendezési kötelezettség, továbbá a kulturális 
örökség védelméről szóló törvényben meghatározott örökségvédelmi hatósági kötelezés 
ténye, 

- szerződésen, végintézkedésen, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló elidegenítési és 
terhelési tilalom, elidegenítési tilalom, a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom, 

- jogszabályban meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása, 

- árverés vagy nyilvános pályázat kitűzése, 

- a zárlat, a zár alá vétel, a zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedés végrehajtására, 

- a tulajdonjog fenntartással történt eladása, 

- a jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, 

- lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról, 

- a ranghely megváltoztatása, 

- a társasházakról szóló törvény szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak 
összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, 
módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja, 

- az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása, 

- a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye, 

- bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog, 

- a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása, 

- pénzügyi lízingbeadás ténye, 

- nemzeti emlékhely, 

- történelmi emlékhely. 
g) gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről, 
h) kérelemre közreműködik a birtok összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében, 
i) a hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás 

részeiről, 
j) ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos 

hatáskörébe utalt feladatokat. A HBMKH Földhivatali Főosztályával együttműködve közösen 
ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők 
adatlekérdezésének jogszerűségét, és a biztonsági előírások betartását, 

k) lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást, 
l) a megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint a 

földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat, 
m) átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat, és 

azokat jelenti a HBMKH Földhivatali Főosztálya felé, 
n) ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat állít össze, 
o) 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, 

p) ellenőrzi a külön jogszabályban meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő 
kötelezettségek betartását, 

q) gondoskodik a földhivatali tartalékkészlet biztosításáról és folyamatos rendelkezésre állásáról, 
r) a saját, valamint az illetékességi területén működő kormányablakok által készített 

megrendeléseket összegyűjti, majd a megrendelő ívek első példányát megküldi a Földhivatali 
Főosztály részére, 
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s) ellátja a Földhivatali Osztály pénzkezelő helyén jelentkező feladatokat. 
 
 

III. FEJEZET 
 

A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐINEK ÉS ÜGYINTÉZŐINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 
 
III.1. Hivatalvezető 

a) A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti és ellenőrzi a járási 
hivatal munkáját, felelős a járási hivatal feladatainak ellátásáért. 

b) Dönt a járási hivatal feladatkörébe utalt ügyekben. 
c) A jogszabályokban, normatív utasításokban meghatározottak szerint beszámolót, jelentéseket 

készít, tájékoztatást ad, adatokat közöl. 
d) Ellátja a járási hivatalra vonatkozó normatív utasításban, valamint a munkaköri leírásában 

meghatározott feladatokat. 
e) Gyakorolja a járási hivatal jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározott feladat-és hatásköreit. 
f) Ellátja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által a járási hivatalvezető 

hatáskörébe utalt feladatokat. 
g) Ellátja a helyi védelmi bizottság elnöki feladatait. 
h) Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges 

intézkedések megtételét. 
 
III.2. Hivatalvezető-helyettes 

a) Feladata a hivatalvezető feladatainak ellátásában való közreműködés, a hivatalvezető 
munkájának segítése, járási hatósági feladatok ellenőrzése. 

b) A járási hivatal ügyiratkezelésének jogszerűségéről való gondoskodás. Jogi, szakmai segítség 
nyújtása a járási hivatal szervezeti egységei számára. A járási hivatal szervezeti egységei által 
előkészített normatív utasítások jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata. 

c) Ellátja a helyi védelmi bizottság titkári feladatait és segíti a helyi védelmi bizottság elnökét 
feladatai ellátásában. 

d) Az általa vezetett osztály osztályvezetői feladatainak ellátása.  
 
III.3. Osztályvezető 

a) Szervezi és ellenőrzi az osztály munkáját. 
b) Felelős az osztály feladatainak az ellátásáért. 
c) Dönt az osztály feladatkörébe utalt ügyekben, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét és az 

ügyintézési határidők betartását. 
d) Közreműködik az osztályon dolgozók feladatainak a meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról. 
e) Ellenőrzi és szignálja az osztály által készített, és a járási hivatalvezető által kiadmányozandó 

ügyiratokat. 
f) Elkészíti az osztályon dolgozók munkaköri leírásait, teljesítményértékelését. 
g) Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a járási hivatalvezető és a járási hivatalvezető-

helyettes állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal. 
 
III.4.  Okmányirodai osztályvezető 
 
Feladata az Okmányirodai Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.5.  Okmányirodai Osztály munkakörei: 
 

- okmányirodai ügyintéző 
 
Az okmányirodai ügyintéző feladatai: 
 
- Tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az eljárásokról, azok menetéről, valamint az eljárásokkal 

kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. 
- Részt vesz az ügyfélfogadásban, ellátja az azonnal intézhető ügyeket, a saját hatáskörben 

intézhető ügyekben érkező ügyféli kérelmeket.  
- Részt vesz az osztályra háruló információs feladatok ellátásában, gondoskodik a működéshez 
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kapcsolódó statisztikák vezetéséről, összesítéséről, határidőben történő továbbításáról. 
- Közreműködik az Okmányirodához érkező ügyféli kérelmek, kérdések, bejelentések, panaszok 

átvételében, az ezekre elkészülő kiadmányok tervezetének elkészítésében, továbbításában. 
- Közreműködik az Okmányirodához beérkezett iratok, ügyiratok érkeztetésében, iktatásában és 

továbbításában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv, illetve szervezeti 
egység felé. 

- Rögzíti az ügyfelek képmás- és aláírás mintáit, valamint biometrikus azonosítóit, rögzíti az úti 
okmány iránti kérelmeket és részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatellátásban, valamint 
kérelemre jegyzőkönyvet vesz fel a megsemmisült, megrongálódott útlevelekről. 

- Végzi a lakcímjelentő lapok számítógépes rögzítését, ellátja a nyilvántartásba vétellel, törléssel 
kapcsolatos hatósági feladatokat. 

- Eljár személyadat javításokkal kapcsolatos ügyintézésben, a személyazonosító igazolvány 
eljárás keretében adategyeztetést végez, valamint részt vesz a személyazonosító igazolvány 
iránti kérelmek rögzítésében és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

- Ellátja a személyazonosító igazolvány találása, bevonása, leadása kapcsán jogszabályban előírt 
adatkezelési és selejtezési feladatokat. 

- Közreműködik az ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásában. 
- Végzi a tevékenységéhez kapcsolódó ügyirat-kezelési feladatokat, rögzíti és a jogszabály 

előírásai szerint továbbítja az állampolgársági kérelmeket, és a hozzá kapcsolódó iratokat, 
dokumentumokat. 

- Ellátja a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos feladatokat. 
- Átveszi a vezetői engedély iránti kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, nyilvántartási 

feladatokat, a jogosultság vizsgálata után kiadja a nemzetközi engedélyt. 
- Kezdeményezi a vezetői engedély gyártását, valamint átveszi, nyilvántartásba veszi és a 

jogosultnak átadja a kézbesítetlen vagy visszaküldött vezetői engedélyeket. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az elveszett, megsemmisült vezetői engedélyekről. 
- Átveszi a forgalmi engedélyekkel kapcsolatos kérelmeket, ellátja az ezzel kapcsolatos rögzítési, 

nyilvántartási feladatokat, vizsgálja az eljáró személyek jogosultságát. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba és átvezeti a forgalmi engedélybe a járművet érintő tulajdonosi, 

üzembentartói és járműadatok változását, új jármű forgalomba helyezésekor rögzíti a jármű 
adatait a járműnyilvántartásban. 

- Vezeti a rendszámtáblákat kezelő szakrendszert, lefoglalja és kiadja a rendszámokat, ellátja a 
rendszámtábla érvényesítésével és érvénytelenítésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a 
véglegesen visszavont rendszámtábla selejtezésre történő átadását. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel a járműokmányok és a rendszámtábla elvesztéséről, intézkedik az 
elveszett törzskönyv pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a közúti 
közlekedési nyilvántartásból. 

- Intézi az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket. 
- Intézi a parkolási igazolvány kiadására, cseréjére, illetve pótlására irányuló kérelmeket. 
- Az Okmányirodai szakrendszerekben adatrögzítő tevékenységet végez. 
- Közreműködik a tevékenysége során keletkezett napi anyagnak a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatalához megfelelő sorrendben történő továbbításában. 
- Kezeli a Pénzügyi, Számviteli, Logisztikai és Ügyviteli Rendszert és bizonylatot állít ki a 

közlekedési szolgáltatási díjat befizetők részére.  
- Bejegyzi a nyilvántartásba a szüneteltetéseket, eltiltásokat, kivonásokat, valamint az egyéb, a 

szakrendszerbe rögzítendő korlátozásokat. 
- Ellátja a különböző jogosultságok szünetelésével, szüneteltetésével, visszavonásával, valamint 

azok feloldásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
- Az I. fokon hozott döntést kiadmányozásra előkészíti, továbbá nyilvántartásba veszi a leadott 

okmányokat, hatósági jelzéseket, és gondoskodik azok biztonságos kezeléséről, tárolásáról. 
- Bejegyzi a nyilvántartásba, és átvezeti az okmányokba a különböző adatok változását, új adatok 

esetén rögzíti azt a nyilvántartásban. 
- Jegyzőkönyvet vesz fel az okmányok és a hatósági jelzések elvesztéséről, intézkedik azok 

pótlásával kapcsolatban, valamint adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból. 
- Felterjeszti az I. fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult 

hatósághoz. 
- Ellátja a járási hivatal hatáskörébe tartozó, a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat, 

tevékenységeket. 
- Eljár mindazon ügyekben, amellyel az osztályvezető, hivatalvezető megbízza. 

 
 



29 
 

III.6. Hatósági és gyámügyi osztályvezető 
 
Feladata a Hatósági és Gyámügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.7. Hatósági és Gyámügyi Osztály munkakörei: 
 

- koordinációs feladatkörű hatósági ügyintéző 
- hatósági ügyintéző 
- szabálysértési ügyintéző 
- szociális ügyintéző 
- koordinációs feladatkörű gyámügyi ügyintéző 
- gyámügyi ügyintéző 
- ügyintéző 
- titkársági ügyintéző 
- titkársági munkatárs  
- iktató-postázó 

 
A koordinációs feladatkörű hatósági ügyintéző feladatai: 
 
A koordinációs feladatkörű hatósági ügyintéző koordinálja és szervezi a Püspökladányi Járási Hivatal 
Hatósági és Gyámügyi Osztály szociális és hatósági munkáját a jogszabályoknak és a szakmai 
követelményeknek megfelelően, a szakmai feletteseitől kapott utasítás és iránymutatás alapján 
koordinálja a Püspökladányi Járási Hivatal szociális és hatósági feladatainak ellátását. 
 
A hatósági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok körében a temetkezési szolgáltatás 

engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, valamint a temető fenntartásával és 
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a földügyi igazgatással összefüggésben a részarány-földtulajdonosok közgyűlésének 
összehívásával, illetve a földkiadó bizottsággal, valamint a hegyközségi szervezettel kapcsolatos 
egyes hatósági feladatokat.  

- Az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatai keretében ellátja az állatotthon 
(állatpanzió és állatmenhely) létesítésének engedélyezésével, a szolgáltatás felügyeletével, 
valamint az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. Mulasztás esetén állatvédelmi bírság kiszabásával, az állattartás korlátozásával, 
illetve megtiltásával kapcsolatban intézkedik.  

- Ellátja az ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül a hálózatos szolgáltatók (távhő, villamos 
energia, földgáz) felhasználási helyre való bejutásának elrendelésével és a biztonságos 
szolgáltatás-nyújtással, szabálytalan vételezéssel, használati joggal kapcsolatos feladatokat.  

- Ellátja a kereskedelmi igazgatás területén az állandó menazséria működésének 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat, a vízgazdálkodási, vízügyi igazgatási feladatokat, 
valamint a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes hatósági feladatokat.  

- A növényvédelmi igazgatási feladatok kapcsán továbbítja a méregjelzésű vagy tűz- és 
robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő 
szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó 
bejelentést a növény- és talajvédelmi szolgálat részére.  

- Feladata az ingatlanvállalkozással összefüggésben az üzletszerű társasházkezelői és 
ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági feladatok 
ellátása.  

- A környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladata keretében levegőtisztaság-védelmi 
hatósági ügyekben lefolytatja az első fokú hatósági eljárásokat.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján 
védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási 
hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

- Gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, abból rendszeresen adatot közöl az állami 
intézményfenntartó központ és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője részére.  

- Felügyeli és elrendeli a tankötelezettség teljesítését, a tankötelesekről vezetett nyilvántartásba 
felvezeti a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásáról szóló bejelentést.  
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- Megszervezi az érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztását, kapcsolatot tart az Oktatási 
Hivatallal, a kormányhivatallal és az érintett intézmények vezetőivel.  

- Hatósági eljárás keretében döntésre előkészíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, 
vagy sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal 
kapcsolatos ügyeket.  

- Kapcsolatot tart a járási hivatal illetékességi területén működő köznevelési intézményekkel és a 
pedagógiai szakszolgálati intézményekkel.  

- Feladata a szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat nyilvántartásával kapcsolatos 
valamennyi tevékenység, szigorúan titkos minősítési szintig a minősített adat szerven belüli 
átadása és szerven kívülre történő továbbítása, szállítása.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, továbbá a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján 
védendő fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási 
hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

  
A szabálysértési ügyintéző feladatai: 
 
- A járási hivatal illetékességi területén általános szabálysértési hatóságként eljárva lefolytatja a 

szabálysértési eljárást, melynek keretében felelős az eljárás és a döntés jogszerűségéért.  
- A járási hivatal kiadmányozási szabályzatában meghatározott esetekben kiadmányozási jogot 

gyakorol.  
- A lefolytatott eljárások adatait rögzíti a szabálysértési nyilvántartási rendszerben, mely során 

felelős az adatrögzítés pontosságáért.  
- Intézkedik a büntetések és intézkedések végrehajtásáról, ennek érdekében kapcsolatot tart a 

végrehajtásban résztvevő más szervekkel, elbírálja a részletfizetés iránti kérelmeket. Kiskorú 
veszélyeztetésének észlelése esetén döntése egy példányának megküldésével kezdeményezi a 
gyámhatóság eljárását (különösen kiskorú elkövető, gyermekkel koldulás, óvodai nevelésben 
való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegése esetén). 

- Gondoskodik a járási hivatal által rendszeresített nyilvántartások vezetéséről, szükség esetén 
adatot szolgáltat az általa intézett ügyekről.  

- A vizsgálatok, ellenőrzések alkalmával együttműködik az ellenőrzést, vizsgálatot végző szervvel.  
- Felelős az iratkezelési szabályok betartásáért. 
- Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal vezetője, valamint a Hatósági Osztály 

vezetője esetenként megbízza.  
 
A szociális ügyintéző feladatai: 
 
- Feldolgozza az aktív korúak ellátása, az ápolási díj, az időskorúak járadéka, a közgyógyellátásra 

való jogosultság megállapítása, valamint a szociálisan rászoruló személyek egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultságának megállapítása iránt benyújtott kérelmeket, a döntést 
követően intézkedik azok végrehajtásáról.  

- Feladata a támogatásban részesülők jogszabály által meghatározottak szerinti felülvizsgálatáról 
történő intézkedés, valamint a megállapított szociális ellátások pénzügyi utalásának előkészítése.  

- A támogatásokhoz kapcsolódóan naprakészen vezeti a járási hivatal szociális ellátásokhoz 
kapcsolódó szakrendszerét, valamint a foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist, továbbá a 
pénzbeli és természetbeni ellátások országos nyilvántartási rendszerét.  

- Teljesíti a Jelent programmal a szociális ellátásokban részesülőkről az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság bejelentését az egészségbiztosítási szerv felé.  

- A járási hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról az ügyfél kérelmére hatósági bizonyítványt 
állít ki, a szociálisan rászoruló személyek részére a járási hivatal nyilvántartása alapján védendő 
fogyasztói státuszt igazol le, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amellyel a járási hivatal 
vezetője, valamint a Hatósági Osztály vezetője esetenként megbízza.  

 
A koordinációs feladatkörű gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 
A koordinációs feladatkörű gyámügyi ügyintéző koordinálja és szervezi a Püspökladányi Járási Hivatal 
Hatósági és Gyámügyi Osztály gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági munkáját a jogszabályoknak és 
a szakmai követelményeknek megfelelően, a szakmai feletteseitől kapott utasítás és iránymutatás 
alapján koordinálja a Püspökladányi Járási Hivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak 
ellátását. 
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A gyámügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Feladata a gyermek családi jogállásának rendezésével, az örökbefogadással, a 

kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal, a gyámsággal, gondnoksággal, az előzetes 
jognyilatkozattal, támogatott döntéshozatallal és a vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyintézés, az 
ügyeket érdemi döntésre előkészíti és azt a kiadmányozó elé terjeszti.  

- Feladatkörébe tartozóan vezeti a nyilvántartásokat, statisztikai célból adatokat szolgáltat. 
 
Az ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja az általános igazgatási tevékenységgel összefüggő feladatokat. 
- Részt vesz az ügyviteli és iratkezelési feladatok ellátásában. 
- Szükség esetén hatósági és szociális ügyintézést végez. 
- Közreműködik a beszámolók, jelentések és statisztikák készítésében. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
A titkársági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Összeállítja és továbbítja az osztályvezető által meghatározottak szerint a soron kívüli igényeket 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére.  
- Összesíti és megküldi a heti gépjármű igényléseket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

részére. 
- Összesíti a szabadságigényeket, vezeti a szabadság nyilvántartást, ezzel összefüggésben a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kapcsolatot tart. 
- Ellátja a rendezvényen való részvétel engedélyezéséhez és a rendezvényről készült emlékeztető 

elkészítéséhez és megküldéséhez kapcsolódó feladatokat, amelynek végrehajtása érdekében 
kapcsolattartó a járási hivatal szervezeti egységei és a kormányhivatal között. 

- Ellátja a munkából való távolmaradás jelentésének, valamint a munkába járás költségtérítéséhez 
kapcsolódó előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Ellátja a kormánytisztviselőkkel, valamint a kormányzati ügykezelőkkel kapcsolatos adó- 
bérjellegű feladatokat, valamint a cafetéria juttatással összefüggő feladatokat. 

- Ellátja a postai számlák egyezőségével, a számlák teljesítés igazolásának előkészítésével és 
azok kormányhivatal részére történő továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

- Ellátja a kiküldetési rendelvényekkel és gépkocsivezetői pótlékkal kapcsolatos ellenőrzési, 
előkészítési és továbbítási feladatokat. 

- Kezeli a járási hivatal jelenléti íveit, összesíti és továbbítja a kormányhivatal felé. 
- Koordinálja a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok esedékességét, az azon való részvételt. 
- Ellátja a járási hivatal épületeinek, berendezéseinek üzemeltetésével összefüggő feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
A titkársági munkatárs feladatai: 
-  
- Közreműködik a járási hivatalvezető feladatainak ellátásában. 
- Közreműködik az írott és elektronikus sajtó tájékoztatatásával kapcsolatos feladatok ellátásában. 
- Vezeti a bélyegző-nyilvántartást, ellátja a bélyegzők kiadásával, selejtezésével illetve biztonságos 

tárolásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a bélyegzők vezetői utasítés szerinti 
használatáról. 

- Segíti a járási hivatalvezető munkáját a titkársági és személyzeti feladatok ellátásában. 
- Részt vesz a beszámolók, jelentések, statisztikák elkészítésében. 
- Részt vesz a járási hivatalvezetői értekezletek lebonyolításában. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Közreműködik a humánpolitikai kérelmek járásihivatal és kormányhivatal közötti továbbításában. 
- Továbbítja a járási hivatalhoz érkező önéletrajzokat a kormányhivatal részére. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyvitelé és iratkezelési 
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feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
Az iktató-postázó feladatai: 
 
- Ellátja a küldemények átvételével, felbontásával, érkeztetésével, előzményezésével, az iratok 

iktatásával, egyéb nyilvántartásával, átadásával, továbbításával, expediálásával, irattárazásával 
(Központi Irattárba adása, levéltári átadás), őrzésével, selejtezésével kapcsolatos teendőket és 
ezek ellenőrzését). 

- Elvégzi a járási hivatal egyéb iratkezelési és ügyviteli feladatait. 
- Ellátja a KÉR Center tevékenységével összefüggő feladatokat. 
- Gondoskodik az iratnak a kormánytisztviselő részére történő dokumentált kiadásáról és 

visszavételéről. 
- Közreműködik a járási hivatal és a jegyző közötti iratanyag átadása-átvételében. 
- Kezeli a járási hivatalhoz érkezett e-maileket, telefonhívásokat. 
- Ellátja a járási hivatal munkájával kapcsolatos fénymásolási, faxolási feladatokat. 
- Részt vesz a vezető által kiadott ügyintézést támogató tevékenységben. 
- Ellátja a járási hivatal tevékenységéhez kapcsolódó mindazon ügyviteli és iratkezelési 

feladatokat, amellyel az osztályvezető, valamint a hivatalvezető megbízza. 
 
III.8. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály osztályvezető, járási főállatorvos 
 
Feladata az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.9. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály munkakörei: 
 

-  hatósági állatorvos 
-  élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő 
-  titkársági ügyintéző 
-  állategészségügyi szaksegéd 
 

A hatósági állatorvos feladatai: 
 
- Ellátja az állatbetegség vagy annak gyanúja bejelentésekor, észleléskor a járványügyi 

feladatokat, megteszi a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon 
intézkedéseket, amelyek hatáskörébe tartoznak. 

- Irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állategészségügyi feladatok (kötelező védőoltás, 
diagnosztikai vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.) végrehajtását. 

- Folyamatos kapcsolatot tart feladatainak ellátása során az illetékességi területén lévő 
társhatóságokkal. Együttműködik a közegészségügyi, a környezetvédelmi hatóságokkal, valamint 
a fogyasztóvédelmi szervekkel. 

- Ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi 
állapotát, az előírt dokumentációt a külön jogszabályban meghatározottak szerint állat-
egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, a jogszabályban előírt állat-egészségügyi 
vizsgálatok, kezelések végrehajtását, az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának 
állat-egészségügyi körülményeit, az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való 
alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt 

- Ellenőrzi állategészségügyi, állatvédelmi 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. 

- Ellenőrzi az állategészségügyi szabályok megtartását az állattartó helyen, gyűjtőállomáson, 
kereskedői telepen, etető-itató állomáson, pihentető állomáson, állatvásáron, állatkiállításon, 
állatbemutatón, állatkertben, állatversenyen, állatpanzióban, állatmenhelyen, állatkereskedésben. 

- Ellenőrzi a külön jogszabályban foglaltak szerint az élő állat és állati eredetű termék belföldi 
szállítását és belső piaci kereskedelmét, melynek során, az állat szállításának megkezdése előtt 
megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja 
az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot, 
igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét. 

- Ellenőrzi az élő állat és állati eredetű termék kivitelét, kiállítja az áru nemzetközi 
kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 

- Ellenőrzi az állatok tartós egyedi megjelölésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos, 
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését. 
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- Ellenőrzi a járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az élelmiszer előállítása, -
tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása, -szállítása, -forgalmazása során. 

- Ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények jogszabályban előírt módon történő felhasználását. 
- Ellenőrzi a takarmány-előállítóknál, -felhasználóknál, -forgalmazóknál a járványügyi és 

takarmány-higiéniai, biztonsági, minőségi, valamint a jelölési előírások megtartását, szükség 
szerint elvégzi a jogszabályban előírt mintavételt, valamint mindezekkel összefüggésben 
intézkedést foganatosíthat. 

- Ellenőrzi az állatok tenyésztésének, szaporításának körülményeit. 
- Ellenőrzi a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, 

anyag, eszköz ártalmatlanná tételét. 
- Ellenőrzést végez az élelmiszer-vállalkozásokkal kapcsolatos élelmiszerre vonatkozóan, mintát 

vesz, valamint mindezekkel összefüggésben intézkedést foganatosíthat 
- Végzi az OÁIR-al és a TRACES-el kapcsolatos járási feladatokat, a járványügyi alrendszer és 

más alrendszerek feltöltésével, karbantartásával kapcsolatos feladatokat. 
- Előkészíti ügyintézőként kiadmányozásra a járási hivatal nevében kiadásra kerülő ügyiratokat.  
- Elvégzi a járási hivatalhoz rendelt szakhatósági feladatokat, melyek alapján kiadmányozásra 

előkészíti az ügyiratokat. 
- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 
- Éves munkatervet készít.  
- Elkészíti és szolgálati úton határidőre felterjeszti tevékenységéről a rendszeres és eseti jellegű 

írásos jelentéseket. 
- Beszedi az igazgatási szolgáltatási díjat, jogszabályi felhatalmazás alapján bírságot szab ki. 
- Teljesíti határidőre a feladatköréhez kapcsolódó pénzügyi befizetéseket és elszámolásokat. 
- Elvégezheti a járás teljes területén az állategészségügyi igazgatási szolgáltatási tevékenységet, 

valamint az ehhez kapcsolódó bizonylatolási feladatokat. 
- Bejelentést tesz bejelentendő állatbetegség gyanúja esetén a járási főállatorvosnak. 
- Korlátozhatja, illetve megtilthatja külön jogszabály szerint járványügyi és élelmiszer-biztonsági 

szempontból az állati eredetű élelmiszer, nyersanyag, kész élelmiszer felhasználását, forgalomba 
hozatalát, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat, és megteszi az egyéb szükséges 
intézkedéseket. 

- Dönt - szükség esetén - az idegen állományból vagy külföldről származó állatok fogadására 
kiválasztott elkülönítő (karantén) alkalmasságáról, valamint az állatok elkülönítésének 
(karanténozásának) feltételeiről. 

- Kiállítja az áru kereskedelméhez szükséges állategészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot. 
- Elvégzi az Unió-s valamint a nemzeti támogatásokhoz szükséges szakmához kötődő 

ellenőrzéseket, kiállítja az ezekhez kapcsolódó igazolásokat. Ellátja a tulajdonost a támogatások 
elnyeréséhez fontos információkkal. 

- Elvégzi piacokon az élő állatok és az állati eredetű termékek állategészségügyi és élelmiszer-
higiéniai felügyeletét. 

- Ellenőrzi az élelmiszertároló és forgalmazó egységeket, ennek során élelmiszerellenőrzést, 
érzékszervi vizsgálatot végez, szemlét tart, vezeti és karbantartja a nyilvántartásokat, működteti 
az OÁIR rendszert.  

- Megtiltja - szükség esetén - a forgalmazást, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból 
történő kivonás, megsemmisítés elrendelésekor felügyeli ennek megtörténtét.  

- Részt vesz és koordinálja, szervezi a rendkívüli, illetve kampányellenőrzéseken való részvételt. 
Közreműködik szakterületén a média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 

- Végzi a munkájához kapcsolódó felvilágosító, megelőző tevékenységet. 
- Kiadja megkeresésre az élelmiszerbiztonsági szakvéleményt. 
- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 

folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 
- Ellenőrzi a járványügyi, a higiéniai, a biztonsági, a minőségi, valamint a jelölési 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 ellenőrzéseket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálja. 

- Kiadja az állatorvosi igazoláshoz kötötten forgalmazható élelmiszerek, továbbá szállításhoz, 
forgalmazáshoz szükséges igazolásokat. 

- Ellátja - az élelmiszer-előállító üzem/vágóhíd felügyeletének keretében - a létesítmény 
élelmiszerbiztonsági felügyeletével összefüggő, rá háruló szervezési feladatokat, beleértve a 
hatósági kisegítő személyek helyettesítésével összefüggő szervezési feladatokat. 

- Elvégzi a vágóhídra érkező állatszállítmányokon a vágóállatok vizsgálatát, figyelemmel kíséri az 
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állatok szállításának, rakodásának és pihentetésének körülményeit. 
- Ellenőrzi a közfogyasztásra szánt állatokat kísérő bizonyítványokat, okiratokat 
- Elvégzi a vágóállat vizsgálatot és a levágott (elejtett) állatok húsvizsgálatát, az állati eredetű 

élelmiszerek vizsgálatát. 
- Elvégzi vagy elvégezteti az utihullák, szálláshullák kórbonctani vizsgálatát; 
- Elvégezteti az érzékszervi és műszeres vizsgálatot, a mintavételt és kiegészítő vizsgálatot, illetve 

laboratóriumi vizsgálatot. 
- Elvégzi, illetve segíti a mintavételt a kiegészítő laboratóriumi vizsgálatokra és az élelmiszer 

biztonsági monitoring vizsgálatokra. Elkészíti a vizsgálati anyagok laboratóriumi kísérő iratait. 
- Elbírálja és igazolja az állati eredetű élelmiszerek fogyaszthatóságát. 
- Folyamatosan ellenőrzi az állatok, az állati eredetű élelmiszerek és termékek forgalmazását. 
- Folyamatosan ellenőrzi járványügyi és élelmiszer-higiéniai előírások megtartását az élelmiszer-

előállítása, tárolása, az állati eredetű termékek feldolgozása, szállítása, forgalmazása során. 
- Ellenőrzi az élelmiszer-előállító üzemre, a termelési technológiára és folyamatra, a tárolásra, a 

forgalmazásra, valamint az ezekben részt vevő személyek számára előírt élelmiszer-higiéniai 
feltételek megtartását. 

- Ellenőrzi, felügyeli a hatósági kisegítő személyzet tevékenységét. 
- Ellenőrzi Járványügyi szempontból az állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná 

tételét. 
- Figyelemmel kíséri az üzem higiéniai önellenőrzési kötelezettségeinek teljesítését. 
- Kiállítja és aláírásra előkészíti az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állategészségügyi 

bizonyítványt, egyéb okiratot. 
- Naprakészen vezeti az előírt nyilvántartásokat; 
- Felfüggeszti azonnali hatállyal a súlyos, a fogyasztó egészségét is veszélyeztető higiéniai állapot 

esetén az üzem működését. 
- Rögzíti a lényeges észrevételeket jegyzőkönyvben, az üzemeltetőt intézkedési terv benyújtására 

kötelezi, melyben foglaltak határidőre történő megvalósulását visszaellenőrzi és ezt a tényt 
jegyzőkönyvben rögzíti. 

- Megfelelő munkakapcsolatot tart az élelmiszer biztonságért tevékenykedő társhatóságokkal és 
környezetvédelmi szervekkel. 

 
Az élelmiszerlánc-biztonsági felügyelő feladatai:   
 
- Ellátja a felügyelete alá tartozó élelmiszerforgalmazó létesítmények hatósági felügyeletével 

kapcsolatos feladatokat. 
- Ellátja a szakhatósági eljárással összefüggő feladatokat. 
- Vezeti az élelmiszervállalkozások naprakész nyilvántartását, végzi ezen egységek 

kockázatbecslés alapján megállapított gyakoriságú és mélységű ellenőrzését, nyilvántartja ezen 
egységek kockázati besorolását. 

- Ellenőrzéskor vizsgálja az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket, eljárásokat, technológiákat, 
felhasznált anyagokat, félkész és késztermékeket, mintavételt végez, zárol, tevékenységet 
felfüggeszt, korlátoz. Gondoskodik forgalomból történő kivonásról, ártalmatlanításra történő 
utalásról, ezek végrehajtásának ellenőrzéséről. 

- Szükség esetén forgalmazás megtiltása, az élelmiszer lefoglalással történő forgalomból történő 
kivonása, megsemmisítés elrendelése, ennek megtörténtének felügyelete. 

- Jegyzőkönyvet vesz fel, az I. fokú döntést kiadmányozásra előkészíti, a határozatokat 
kiadmányozza. A benyújtott fellebbezéseket az elbírálásra jogosult hatósághoz felterjeszti.  

- Ellátja a nyilvántartások naprakész vezetését. 
- Mintavételi eljárást folytat le. 
- Biztosítja az ügyeleti szolgálatot. 
- A leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
- Kivizsgálja és feltárja a bejelentett élelmiszer-fertőzési, mérgezési eseményeket, vagy azok 

gyanúját az élelmiszerek vonatkozásában a jogszabályban előírtak szerint. 
- A készenléti csomagot felhasználásra kész állapotában úgy tárolja, hogy az mind munkaidőben, 

mind munkaidőn kívül rendelkezésére és felhasználásra készen álljon. 
- A határidős eszközöket nyilvántartja, felhasználhatóságuk idejének lejártakor cseréjét 

kezdeményezi. 
- Ivóvíz mintákat vesz hatósági vizsgálatra. 
- Részt vesz az Európai Unió által meghatározott ellenőrzési és mintavételi program illetékességi 

területét érintő eljárásokban. 
- Részt vesz az akció- és célellenőrzésekben, jelentéseket készít. 



35 
 

- Felügyeli a nagy tömegeket mozgató, kitelepüléssel járó rendezvényeket, ellenőrzi az élelmiszer-
forgalmazással járó kitelepüléseket. 

- Együttműködik önkormányzatokkal, társhatóságokkal. 
- Szakterületén közreműködik média- és sajtótájékoztató anyagok előkészítésében. 
- Munkája során felvilágosító, megelőző tevékenységet végez. 
- Megkeresésre élelmiszerbiztonsági szakvéleményt ad ki. 
- Felelős a szakterületét érintő jogszabályok figyelemmel kíséréséért, alkalmazásáért, 

folyamatosan biztosítja a szakmai ismereteinek szinten tartását és fejlesztését. 
- Részt vesz továbbképzéseken, tapasztalatcseréken. 
- Éves munkatervet készít. 
- Figyeli az élelmiszerbiztonságra ható tényezőket és trendeket, szükség esetén jelzi a vezetőnek. 

 
A titkársági ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a járási főállatorvos és helyettesének munkája során felmerülő valamennyi adminisztrációs 

tevékenységet, vezeti a szabadságokat, adatszolgáltatást végez, levelezéseket folytat. 
- Végzi a napi postabontással kapcsolatos teendőket, a be-és kimenő iratokat érkezteti, iktatja, 

irattárba helyezi, az ügyintézési határidőkről nyilvántartást vezet. 
- Elkészíti és továbbítja dekádonként a pénzügyi elszámolást.  
- Vezeti a járási főállatorvos irányításával a fertőző állatbetegségek nyilvántartását, gyűjti az ezzel 

kapcsolatos jelentéseket, havonként összesítést készít és azt az Igazgatóság felé továbbítja. 
- Elvégzi a szükséges adatrögzítéseket a számítógépes alrendszerekben. 
- Elkészíti és egyezteti a statisztikákat.  
- Fogadja az Osztály ügyfélfogadási idejében a járási főállatorvos távollétében az ügyfeleket. 
- Gondoskodik - szükség esetén - a vakcinák tárolásáról, valamint azok időbeni szétosztásáról.  
- Megszervezi időszakos szűrővizsgálatok esetén a kötelező vizsgálati anyagok határidőre történő 

beküldését. 
- Naprakészen vezeti az osztály összes nyilvántartását. 
- Átveszi a járási beérkező iratokat, melyeket az érintett, ill. valamennyi körzetbe tartozó állatorvos 

részére továbbít. 
- Megszervezi rendszeresen a járási állatorvosi értekezleteket. 
- Kapcsolatot tart a járásba tartozó állatorvosokkal. 
- Felel a leltári nyilvántartásban szereplő eszközökért, melyekért teljes anyagi felelősséggel 

tartozik. 
 
Az állategészségügyi szaksegéd feladatai: 
 
- Elvégzi és nyilvántartja a vágóállatok levágás előtti és levágást követő húsvizsgálatával 

kapcsolatos adminisztratív és gyakorlati feladatokat 
- Ellenőrzi, összegyűjti és megőrzi a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvos szakmai irányítása 

mellett 
- az élőállat szállítmányokat kísérő igazolásokat. 
- Elvégzi az élőállat vizsgálatot, megállapításairól nyilvántartást vezet. Gyanú esetén 

haladéktalanul értesíti a vágóhidat felügyelő hatósági állatorvost. 
- Elvégzi a vágás utáni húsvizsgálatot, a vizsgálatok során tapasztalt eltérés esetén gondoskodik 

az állati test és a hozzá tartozó belszervek és bélgarnitúra elkülönítéséről a hatósági állatorvos 
felülvizsgálatáig. Haladéktalanul értesíti a hatósági állatorvost. 

- Részt vesz a húsvizsgálattal kapcsolatos adminisztráció vezetésében. 
- Részt vesz a levágott állatok fogyasztásra való alkalmasságának elbírálásában. 
- Részt vesz a hatósági mintavételekben. 
- Részt vesz a TSE vizsgálatra kötelezett vágott állatok agyvelő mintáinak levételében. 
- Elvégzi a levágott sertések trichinella vizsgálatát. 
- Részt vesz a termelőhelyeken a tisztítási-fertőtlenítési utasítás betartásának és a személyi 

higiénia szabályainak ellenőrzésében. 
- Részt vesz a technológiával kapcsolatos higiéniai követelmények betartásának ellenőrzésében. 
- Részt vesz a nem ehető melléktermékek és hulladékok gyűjtésének, tárolásának, elszállításának 

ellenőrzésében. 
- Haladéktalanul jelenti a vágócsarnokban, a húsvizsgálat során vagy ellenőrzései során észlelt 

hiányosságot, rendellenességet a hatósági állatorvosnak. 
- Nyilvántartást vezet a feladatkörében elvégzett vizsgálatok, ellenőrzések, mintavételek adatairól.  
- A trichinella vizsgálathoz szükséges vegyszerek mennyiségét naprakészen nyilvántartja. 
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III.10. Foglalkoztatási osztályvezető 
 
Feladata a Foglalkoztatási Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.11. Foglalkoztatási Osztály munkakörei: 
 

-  szakügyintéző (szakmai koordinátor) 
-  szakügyintéző I. 
-  szakügyintéző II.  

A szakügyintéző (szakmai koordinátor) feladatai: 
 
Koordinálja és ellenőrzi az aktív eszközökkel kapcsolatos, így különösen a támogatások 
megállapításával, folyósításával, megszüntetésével, visszakövetelésével, analitikus nyilvántartások 
vezetésével, keretgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, továbbá a csoportos 
létszámcsökkentéssel, a munkáltatói kapcsolattartással, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási 
Adatbázis vezetésével, a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.   
 
A szakügyintéző I. feladatai: 
 
Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások koordinálásával, a kihelyezett ügyfélfogadással, az 
álláskereséséi nyilvántartással és ellátással kapcsolatos panaszok kezelésével, a postai küldemények 
szignálásával, az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések ellenőrzését, 
valamint a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozását.  
 
A szakügyintéző II. feladatai: 
 
Feladata az álláskeresési nyilvántartással és ellátással kapcsolatos döntések, a hatósági 
bizonyítványok előkészítése, tanácsadás nyújtása, a képzésekkel és támogatásokkal kapcsolatos 
döntések előkészítése, az analitikus nyilvántartások vezetése, az ellenőrzések lefolytatása, a 
munkaerőigények rögzítése, a munkaközvetítés, a csoportos tájékoztatók szervezése, továbbá a 
csoportos létszámcsökkentéssel, a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis vezetésével, a 
közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos ügyintézés, az iratárazással kapcsolatos 
feladatok elvégzése.  
 
III.12. Földhivatali osztályvezető 
 
Feladata a Földhivatali Osztály szakmai irányítása és felügyelete. 
 
III.13. A Földhivatali Osztály munkakörei: 
 

- földmérési ügyintéző 
- térképtári adatszolgáltató 
- földügyi ügyintéző 
- földhasználati nyilvántartási ügyintéző 
- ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 

 
A földmérési ügyintéző feladatai: 
 
- Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban.  
- Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével 

kapcsolatos a járási hivatal hatáskörébe utalt földmérési feladatokat. 
- Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat 
minősíti és záradékolja. 

- Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban. 
- A járási hivatal keretén belül kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást 

végez. 
- Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását. 
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A térképtári adatszolgáltató feladatai: 
 
- Hiteles másolatot szolgáltat az ingatlan-nyilvántartási térképről. 
- Ellátja az adat- és térképtári feladatokat a numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében. 
- Ellátja a térképtárosi, záradékolási, telekalakítási tevékenységgel összefüggő pénztárosi és 

statisztikai feladatokat. 
- Betartja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénz-és Értékkezelési Szabályzatát. 
- Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában 

bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkák 
záradékolását iktatja, előkészíti. 

 
A földügyi ügyintéző feladatai: 
 
- Ellátja a termőföld végleges és időleges más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági 

feladatokat. 
- Megteszi a földvédelmi engedélyezési eljárás során a szükséges intézkedéseket az átlagosnál 

jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért. 
- Gondoskodik a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén a földvédelmi 

szempontok fokozott érvényre jutásáról. 
- Megteszi a szükséges lépéseket a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában 

hozott jogerős és végrehajtható döntéseiben a megállapított kötelezettségek nyomon követése 
érdekében. 

- Továbbítja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya részére a jogerős 
engedélyező határozatokat, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az 
elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásában. 

- Ellátja a földvédelmi járulék törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos 
feladatokat. 

- Részt vesz az éves határszemle és parlagfű elleni közérdekű védekezés munkálataiban. 
- Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 
- Vezeti a földműves nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat. 
- Ellenőrzi a földműves nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
- Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat, 

ennek keretében legalább 8 db intézkedés / munkanap iratmennyiséget foganatosít. 
- Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
- Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint 

a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges 
intézkedéseket. 

- Feladata a földhasználati szerződések hatósági jóváhagyásával kapcsolatos eljárások szakszerű 
lefolytatása. 

 
A földhasználati nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
 
- Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatokat szolgáltat. 
- Ellenőrzi a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogszerűségét, törvénysértés esetén 

jogszabályban előírt intézkedést foganatosít. 
- Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint 

a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges 
intézkedéseket. 

 
- Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző feladatai: 
-  
- Döntést hoz a jogszabályban meghatározott illetékességi területen – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági ügyekben. 
- Ezen munkaköri feladat keretében legalább 12 intézkedés / munkanap iratmennyiséget 

foganatosít. 
- Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást. 
- Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett 

változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról. 
- Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről. 
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- Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében. 
- Összeállítja az ingatlan-nyilvántartási statisztikai adatokat. 
- Ügyeletet tart beosztás szerint a soron kívüli ügyintézésben. 
- Gondoskodik a beadványok, kérelmek panaszok önálló, határidőn belüli jogszabályszerű 

ügyintézéséről és határozattal/végzéssel történő lezárásáról. 
- Gondoskodik a határozattal/végzéssel lezárt ügyek postázásáról, az eljárási díj megfizetését 

igazoló számlák aktához rendeléséről, számlák elkészítéséről, a számlázásra irányadó 
követelmények betartása mellett. 

- Teljesíti a belföldi jogsegélykérelmeket (megkeresések). 
- Tájékoztatás nyújtása az ügyfélfogadási időben megjelenő ügyfelek részére. 
- Teljesíti a havi statisztikai adatok teljes körű, határidőben (minden hónap 2.-ig) történő 

bejelentését. 
- Részt vesz a postázási munkafolyamatban a határozatok, hiánypótlások, értesítések megfelelő 

időben történő kézbesítése érdekében. 
 
 
 

IV. FEJEZET 
 

MŰKÖDÉSI REND 
 

A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, az SZMSZ és az 
egyéb belső szabályzatok, valamint a járási hivatalvezető utasításai határozzák meg. 
 
A vezetők és az ügyintézők feladatait az SZMSZ-ben és az ügyrendben foglaltakon túl a munkaköri 
leírások szabályozzák. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon 
tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- 
és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 
vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés, valamint a kapcsolattartás rendjét. 
 
A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és 
munkavállalói tekintetében a munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő 
elrendelésére, az utasításadásra, a munkaköri feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 
iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói jogokat. 
 
A járási hivatal dolgozói a járási hivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és 
szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen eljárni, feladatukat elvégezni. 
Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, 
felvilágosítást adni.  

 
 
 

V. FEJEZET 
 

MUNKAREND ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 
 

V.1.  Általános munkarend  
 hétfőtől – csütörtökig:  8.00 órától 16.30 óráig;  
 pénteken:        8.00 órától 14.00 óráig tart.  
 
 
A munkaidő nyilvántartása kézzel vezetett jelenléti íven történik, amelyen rögzíteni kell az érkezés és 
távozás időpontját, az igénybe vett szabadság, betegállomány, munkából egyéb okból történő távollét 
időtartamát. A rendkívüli munkavégzés szabályait a kormányhivatal hatályos Közszolgálati 
Szabályzata tartalmazza. A munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának 
tényéről haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetőjét értesíteni. 
 
 
V.2.  Általánostól eltérő munkarend 
A járási hivatalban az ügyfélszolgálathoz kötött munkakört betöltő kormánytisztviselők az általánostól 
eltérő munkarend szerint dolgoznak. 
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Általánostól eltérő munkarend az Okmányirodai Osztályon:  
hétfő:   8.00 – 18.00 
kedd:    8.00 – 16.00 
szerda:  8.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 14.00 

Az általános munkarendtől eltérő munkarendben dolgozók egy havi munkaidőkeretben dolgoznak. 
 
V.3.  Ügyfélfogadás rendje 
 

V.3.1.  Az Okmányirodai Osztály ügyfélfogadási rendje: 
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. 

hétfő:   8.00 – 18.00 
kedd:    8.00 – 13.00 
szerda:  12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00 

 

V.3.2.  A Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje: 
a) 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6. 

hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben 
hétfő:   8.00 – 16.00   8.00 – 16.00 
kedd:  8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
szerda:  12.00 – 16.00   12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00   ügyelet 
 

b) 4183 Kaba, Szabadság tér 5. 
hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben 

hétfő:   8.00 – 16.00   8.00 – 16.00 
kedd:  8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
szerda:  8.00 – 12.00   12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00   ügyelet 
 

c) 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. 
hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben 

hétfő:   8.00 – 16.00   - 
kedd:  8.00 – 13.00   8.00 – 16.00 
szerda:  13.00 – 16.00   - 
csütörtök: 13.00 – 16.00   8.00 – 16.00 
péntek:  8.00 – 13.00   - 
 

d) 4171 Sárrétudvari, Széchenyi u. 1. 
hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben 

hétfő:   8.00 – 16.00   8.00 – 16.00 
kedd:  8.00 – 11.00   8.00 – 13.00 
szerda:  13.00 – 16.00   12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00   8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00   ügyelet 
 

e) 4174 Bihartorda, Kossuth u. 73. 
hatósági ügyekben  gyámügyi ügyekben 

hétfő:   8.00 – 13.00   8.00 – 16.00 
kedd:  8.00 – 13.00   8.00 – 13.00 
szerda:  12.00 – 16.00   12.00 – 16.00 
csütörtök: 8.00 – 16.00   8.00 – 13.00 
péntek:  8.00 – 13.00   ügyelet 
 

f) 4161 Báránd, Kossuth tér 1. 
hatósági ügyekben 

csütörtök:   8.45 – 12.00 




