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Tisztelt Nógrád Megyei Közgyűlés! 

 

A Szécsényi Járás Nógrád megye északnyugati felében helyezkedik el, területén 14 

település található: Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, 

Nógrádmegyer, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szalmatercs, Szécsényfelfalu, 

Varsány, és a járás székhelye, Szécsény városa. 

 

 

 

Szécsény, mint járási székhely már korábban is létezett, 16 település közigazgatási, 

közlekedési, kereskedelmi és kulturális központja volt. A 70-es évek végén történt 

közigazgatási átszervezéssel 1979-től megszűnt a szécsényi járás. Amikor Szécsény 

megszűnt járási székhely lenni, megszűnt a járási hivatal, a járásbíróság, a járási 

rendőrkapitányság, a földhivatal. Ez a változás kedvezőtlenül hatott a járás fejlődésére, 

szellemi életére, kereskedelmére és gazdaságára. 

Az Ipoly völgyének vidéke a kedvező földrajzi adottságok lehetőséget adtak az ember 

letelepedésére, már az őskorból is maradtak fenn emlékek. Szécsény első okleveles 

említése 1229-ben történt, a település egy részét IV. Béla adományozta a Szák nembeli 

Pósának, a másik része eredetileg királyi várbirtok volt. Száz évvel később 1334 

májusában Károly Róbert várossá nyilvánította Szécsényt és polgárait Buda polgárai 

jogával ruházta fel. Szécsény jellegét tekintve mezőváros volt, egy 1405-ből származó 

oklevél Szécsényt „civitas”-nak, városnak említi. A város 1152-1593 és 1663-1683 között 

török uralom alatt állt.  

A törökök a várost katonai-közigazgatási központtá tették. Szécsény a budai vilajet 

egyik szandzsákjának lett a székhelye, melyhez 134 község tartozott. A török uralom 

után pestisjárvány sújtotta a lakosságot, majd 1689-ben újratelepítették a várost. A 

török iga után az azt felváltó osztrák uralom nehezítette a lakosság életét. Az 1703-ban 

kirobbant kuruc felkelés futótűzként terjedt el Nógrádban. A szabadságharc több 

nevezetes eseménye is ezen a vidéken zajlott le, amelyek közül a legfontosabb, az 1705. 

évi országgyűlés éppen Szécsényhez fűződik.  

Innentől folyamatosan fejlődött a város. A XIX. század közepén Pulszky Ferenc – 1848-

ban Kossuth pénzügyi, majd külügyi államtitkára, 1849-ben londoni követe, idővel 1867 

után, a Nemzeti Múzeum igazgatója –, két évvel a szabadságharc előtt a Forgách-
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kastélyt és birtokot megvette. 1854-ben a városban 85 önálló iparos működött itt 22 

segéddel és 31 inassal, valamint 5 boltos, de ez a szám már messze elmarad nemcsak 

Losonc, hanem Balassagyarmat mögött is. A szabadságharcot követő önkényuralom 

éveiben járási szolgabírói hivatalt rendeztek be Szécsényben, amelyhez később 

adóhivatal is csatlakozott. 

Az egykori gazdagon virágzó mezőváros 1886-ban elvesztve mezővárosi rangját, a XIX. 

század végére a XX. század elejére fejlődésében lelassult, utolsó helyre kerülvén Losonc, 

Salgótarján és Balassagyarmat mögött. 1920. június 4-én Versailles-ban a trianoni 

palotában aláírták a békeszerződést, mely döntés súlyosan érintette Szécsényt. A helyi 

vásárok látogatóinak a felét elvesztette. Észak felé szinte megbénult a kereskedelem, 

nagymértékben csökkent a közlekedés. A második világháború frontvonala 1944. 

december elején érte el a várost. Szécsény ostroma december 28-án fejeződött be. 

Szécsény az ország harmadik legjobban elpusztított települése lett. A halottak és hősi 

halottak emlékét a temetőben emlékmű őrzi. 

A Szécsényi Járás területe jelenleg 285,26 km², népessége 19 537 fő, népsűrűsége 

pedig 68 fő/km². 

Szécsény 2013. január 1. napjától ismét járási székhely a járások kialakításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény alapján. 

 

1. A Járási Hivatal szervezeti felépítése 

A 2013. évi szervezeti felépítés szerint a Járási Hivatal törzshivatalból, illetve két 

szakigazgatatási szervből, a járási gyámhivatalból, valamint a járási munkaügyi 

kirendeltségből állt. Járási Hivatal törzshivatalán belül Okmányirodai Osztály, és Hatósági 

Osztály működött. A Járási Hivatal két szakigazgatási szerve 2015. április 1-jétől – 

szervezeti integráció eredményeként – megszűnt és beolvadt, s létrejött egy Hatósági és 

Gyámügyi Osztály, és egy Foglalkoztatási Osztály, mindez vezetők számának 

csökkenését eredményezte.  

2014. március 24-én – a megyében először – az okmányirodai osztály Kormányablak 

Osztállyá alakult. 

 

 
 

 

  

Szécsényi Járási Hivatal szervezeti felépítése 

Hivatalvezető 

Hivatalvezető-helyettes  

Foglalkoztatási Osztály (9 fő) Kormányablak Osztály (12 fő) 
Hatósági ,Gyámügyi és Igazságügyi 

Osztály (14 fő) 
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A Járási Hivatal megalakulásakor a feladatellátást az önkormányzatok hivatalától 

átkerült személyi állomány biztosította. A Járási Hivatal jelenlegi engedélyezett létszáma 

37 fő, melyben az elmúlt évek során nem volt jelentős változás (2 fővel emelkedett). A 

Hivatal munkatársai a képesítési előírásoknak megfelelnek, a szükséges gyakorlattal 

rendelkeznek. 

Jelentős változást hozott a 2016. július 1-jén hatályba lépő állami tisztviselőkről szóló 

2016. évi LII. törvény, mellyel új életpálya modell lépett életbe. Új előmeneteli és 

illetményrendszer került bevezetésre, mely járási szinten 42%-os béremelést 

eredményezett. Legnagyobb arányú illetménynövekedésben a középfokú végzettséggel 

rendelkezők részesültek. Új továbbképzési rendszer került bevezetésre. 

Járási hivatali feladat- és hatáskör bővítése történt meg 2017. január 1. napjától, új 

feladatként jelentek meg az igazságügyi feladatok (jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés), 

a fogyasztóvédelmi feladatok, és bővültek az oktatási igazgatási feladatok is.  

Jelenleg a 2018. június 19-én bevezetett létszámstop nehezíti meg a feladatellátást, 

mivel a fennálló időszak alatt nyugdíjba vonult, vagy munkaviszony megszűnéssel 

állományból kikerült, esetleg GYES ellátásra ment tisztviselők státuszára nem tudunk új 

munkavállalót felvenni, a meglévő humán erőforrással kell a feladatot ellátni. 

 

2. A Járási Hivatal elhelyezése  

2013-ban a Járási Hivatal törzshivatala, valamint gyámhivatala a Szécsény Városi 

Polgármesteri Hivatal – 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. szám alatti – épületének 

földszintjén kapott helyet. 

A Foglalkoztatási Osztály egy különálló épületben található (3170 Szécsény, Kossuth út 

23.). A közelmúltban kerültek áthelyezésre a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 

Osztályról a szociális ügyintézők a Foglalkoztatási Osztály melléképületébe, melynek 

folytán átszervezésre került az osztály eme részlegének munkája, nehézséget okozva a 

munkaszervezésben és az ügyfélfogadásban. A Járási Hivatal tárgyi felszereltsége, 

eszközellátása (informatikai eszközök, bútorellátottság, irodatechnikai eszközök) éppen 

megfelelő.  

 

3. A Járási Hivatal illetékessége 

A Járási Hivatal 14 településre kiterjedő illetékességgel látja el feladatait. (A települések 

felsorolását lásd a 2. oldalon.) 

A Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések államigazgatási életében a 

települési ügysegédek tevékenysége meghatározó. A települési ügysegédek száma 2 fő 

volt, viszont a már említett létszámstop miatt (mivel 1 ügysegédi feladatot ellátó 

tisztviselő munkaviszonyát megszüntette) az ügysegédi feladatellátás átszervezésre 

került. Jelenleg 7 településen van ügysegédi jelenlétünk. 2018. augusztus 15. napja előtt 

az ügysegédi rendszerünk a székhely település Szécsény kivételével, minden a járáshoz 

tartozó településen működött, ügyfélfogadási rendszerben. 

Tapasztalataink szerint a települési ügysegéd közreműködésével intézett ügyeken belül 

a szociális ügyek aránya a meghatározó. A települési ügysegédek tájékoztatást adnak a 

Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekről, segítséget nyújtanak az ügyintézés 

megkezdésében, a kérelmeket átveszik. A járás lakossága kedveli és igényli az 

ügyfélbarát ügysegédi szolgáltatást. Az ügysegédek jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi 

önkormányzatokkal és az ügyfelekkel. 

 

4. Járási Hivatal tevékenysége 

A járási hivatal jogszabályban meghatározott főbb feladatai:  
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a) ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok, 

b) okmányirodai feladatok, 

c) általános járási hatósági feladatok,  

d) oktatással kapcsolatos feladatok, 

e) szociális és gyámügyi feladatok,  

f) foglalkoztatási, közfoglalkoztatási feladatok, 

g) fogyasztóvédelmi feladatok,  

h) igazságügyi feladatok,  

i) járási védelmi igazgatási feladatok. 

 

4.1. Kormányablak Osztály tevékenysége 

Az Okmányirodai Osztály a Kormányablak 2014. március 24-i átadásával megszűnt. Az 

új kormányablak 6+1 front office munkaállomással, egy háttérirodával, és egy vezetői 

irodával nyílt meg. 2018. január 1. napjától a hatodik munkaállomáson a NAV ügyintézés 

kezdődött meg. Az ügyfélváróban ügyfélterminál (öninformációs kioszk) található, 

melynek segítségével ügyfeleink ügyfélkapujukon keresztül önállóan informálódhatnak. 

Az épület akadálymentesített annak érdekében, hogy ügyfeleink egyenlő eséllyel érjék el 

a kormányablak által nyújtott szolgáltatásokat. Az ügyfelek várakozását kényelmes, 

tágas ügyféltér biztosítja. A Kormányablak minden munkanap nyitva tart, a heti 

ügyfélfogadási idő 50 óra. A kormányablak 9 fővel működik. Valamennyi ügyintéző front 

office és back office feladatokat is ellát. A Kormányablak Osztályt a hivatalvezető-

helyettes vezeti. (a Kormányablak Osztályhoz soroltan további 3 fő végzi a Járási Hivatal 

ügyviteli feladatait.) 

Kormányzati célkitűzés, hogy az ügyfelek minél több ügytípusban egy helyen, 

kényelmesen intézhessék ügyeiket. A kormányablakokban intézhető ügykörök száma az 

elmúlt években folyamatosan bővült. Az ügyintézők munkáját Tudástár segíti, amely 

olyan digitális adatbázis, mely az adott ügykörre vonatkozóan minden érdemi, az 

ügyintézéshez szükséges információt magában foglal, jogszabályi hivatkozásokat jelenít 

meg. 

A Kormányablakban intézhető ügykörök több ügykörszintbe kerültek besorolásra: 

1. Azonnal intézhető ügyek, (pl. lakcímbejelentés, parkolási igazolvány kiállítása 

stb.) 

2. Saját hatáskörben intézhető ügyek (pl. egyéni vállalkozói igazolványok kiállítása, 

vezetői engedély cseréje stb.) 

3. Továbbítás céljából előterjeszthető beadványok (pl. nyugdíjfolyósításhoz 

kapcsolódó bejelentés, fogyatékossági támogatás iránti kérelem stb.)  

4. Kizárólag tájékoztatási szint (pl. házassági szándék bejelentése, születés 

bejelentése stb.) 

5. Kiegészítő szolgáltatások (ügyfélkapu regisztráció, ügyintézési rendelkezés 

tétele stb.) 

6. Hivatalból intézhető ügyek (pl. egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése, vezetési 

jogosultság szünetelése stb.)  

7. Tájékoztatás a benyújtott kérelem ügyintézési állapotáról (pl. gyes. 

megállapítása iránti kérelem stb.) 
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Ügyek száma ügytípusok szerint (fő) 2018. I. félév 

 

2018. év I. félévben a Kormányablakban 11.850 ügyfél intézete az ügyét, mely 

növekvő tendenciát mutatat az előző évekhez képest. 

2017. évtől új feladatként került a Kormányablakhoz a fogyasztóvédelemmel és a 

családi gazdaságokkal kapcsolatos feladatok is. Továbbá segítséget nyújtott az Erzsébet 

táboroztatás kapcsán is. 

2018. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyes ügytípusai is intézhetők a 

Kormányablakban.  

A fizikai elhelyezés és eszközellátottság megoldott, a Kormányablak teljesen felszerelt, 

modern környezetben és jól kialakított számítógépes hálózattal rendelkezik. Az 

ügyintézők a feladatokat a Belügyminisztérium által fenntartott számítástechnikai 

hálózaton és számítástechnikai eszközökön végzik, a jogszabályban rögzített biztonsági 

rendszabályok betartásával, az irodában kiépített biztonsági eszközök folyamatos 

alkalmazásával. A technikai eszközök nagyban segítik az ügyintézők munkáját. 

Meghibásodásuk esetén, a legrövidebb időn belül javításuk, illetve cseréjük megoldott. (A 

mai napig problémát jelez a Photoshop alkalmazás, amely sokszor jelez olyan hibát, ami 

szemmel láthatólag nem igaz. (Példaként említeném, hogy egy kopasz úriember 

fényképére hibának kiírta: belelóg a haja a szemébe!) Minden ügyintéző többször 

próbálkozik megfelelő kép készítésével, de az esetek 90%-ban csak kézi kivágással 

tudjuk a képet véglegesíteni. Ezért viszont sűrűn kapunk a központból 

figyelmeztetéseket.) 

A Kormányablak Osztály ügyintézői folyamatosan arra törekednek, hogy az Ügyfelek 

elégedettek legyenek az ügyintézéssel, annak szakszerűségével, színvonalával, és az 

ügyintézési idő mértékével. A szakszerűséget és szakmai felkészültséget az ügyintézők 

számára indított képzések segítik elő. Cél továbbra is az egyablakos ügyintézés, hogy 

egy helyen minél több ügyet el tudjon intézni az ügyfél. Ezt a színvonalat továbbra is a 

szükséges ügyintézői létszámmal lehet csak biztosítani. 

 

4.2. Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály tevékenysége  

Az osztály létszáma eredetileg 14 fő, de jelenleg 12 fő állami tisztviselővel funkcionál. 

Ez év júniusában elrendelt létszámstop miatt az osztály munkája átszervezésre került. A 

gyámügyi területen dolgozó 6 fő ügyintézőből jelenleg 1 fő ügyintéző szabálysértési 

feladatokat lát el az igazságügyi feladatai mellett, 5 fő a szociális területen látja el 

feladatát, melyből 2 fő csatolt munkakörben igazgatási feladatokat is ellát szintén a 

4172 

3031 

3492 

1155 
Közlekedési igazgatási 
ügyek 

Személyi adat és 
lakcímnyilvántartási ügyek 

Integrált ügyfélszolgálati 
ügyek 

Egyéb (vállalkozói) ügyek 
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létszámstop miatt, az 1 fő roma referens (ügyintéző) státuszának betöltése a 

létszámstop miatt még várat magára. 

Az osztály feladatköre 2017. január 1. napjától kibővült az igazságügyi feladatokkal. A 

feladatokat 1 fő ügyintéző látja el csatolt munkakörben. 2018. július 1. napjától új 

támogatási forma került bevezetésre a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott 

támogatásoknál a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Új Be.) 

és a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 

vonatkozásában, nevezetesen a terhelt részére biztosított költségkedvezmény, melynek 

tartalma szerint a terhelt részére kirendelt védő díját az állam előlegezi és viseli. 

További igazságügyi feladat az áldozatsegítés, amely nemcsak hatósági munka, hanem 

egyfajta mentálhigiénés, pszichés, segítő munka is. Azonnali pénzügyi segélyként az 

áldozatsegítő szolgálat fedezi az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és 

utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait 

akkor, ha a bűncselekmény, vagy a tulajdon elleni szabálysértés (a továbbiakban: 

bűncselekmény) következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes. Az 

azonnali pénzügyi segély engedélyezését az áldozatnak a bűncselekmény következtében 

kialakult pillanatnyi rászorultsága alapozza meg. Nem kártérítés, nem az eltulajdonított 

vagy megsemmisült vagyontárgyak pótlását szolgálja. Az áldozatsegítő szolgáltatás ez 

idáig nem ismert széles körben társadalmilag, a hozzáférést az információ hiánya 

nagyban gátolja. Az osztályhoz az elmúlt időszakban, elsősorban az azonnali pénzügyi 

segély engedélyezése iránt fordultak kérelemmel az áldozatok, amikor is a rendőrségen 

tett feljelentést követően a szükséges igazolással és dokumentumokkal jelentkeztek az 

ügyfelek. 

Az osztály további feladatai közé tartozik a hatósági, gyámügyi igazgatási, szociális 

igazgatási, oktatási igazgatási, szabálysértési feladatok ellátása. A beszámolóban 

kiemelnék egy-egy részterületet az ismertetésre. 

A gyámügyi területen továbbra is meghatározó tényező, hogy a járásban élő kiskorúak 

veszélyeztetettsége magas fokú, ezért tartósan magas a védelembe vételek száma, sőt 

sok esetben a veszélyeztetettséget nem lehet az alapellátás segítségével megszüntetni, 

ezért szükségessé válik a nevelésbe vételi eljárás, melynek eredményeként a gyermekek 

a gyermekvédelmi rendszerben kerülnek elhelyezésre. Súlyos veszélyeztetés esetén több 

feltétel együttes meglétekor kerül sor az azonnali kiemelésre, az ideiglenes hatályú 

elhelyezésre, mely hatósági döntés jelentős többlet terhet (pszichés és fizikai) ró a 

gyámügyi ügyintézőkre. Nehézséget okoz a férőhelyek hiánya miatt a gyermekek 

életkorának és szükségletének megfelelő optimális gondozási helyen történő elhelyezése.  

 

A gondnokság alatt állók száma is igen jelentős a ludányhalászi Ipolypart Ápoló 

Gondozó Otthonban elhelyezett ellátottak miatt. A 400 férőhelyes szakosított bentlakásos 

szociális intézet lakói között mintegy 260 fő gondnokság alatt áll, emellett még mintegy 

70 fő az otthonukban élő gondnokoltak száma. Ezzel az ügyszámmal a megyében a 

legjelentősebb teher járul a gyámhivatalra.  
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A nagyszámú gondnokoltak ügyében kötelező gondnoksági felülvizsgálati pereket kell 

indítani a bíróságon. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Pp.) 2018. január 1. napjától való hatályba lépésével jelentősen 

megnövekedett a peres eljárások okozta munkateher, például a kötelező részvétel a 

perfelvételi tárgyalásokon, vagy a per elektronikus benyújtására szolgáló elektronikus 

(ÁNYK) űrlapok használata. 

 

Megfigyelhető, hogy az élethelyzetek bonyolultsága is egyre fokozódik, mely nehezíti a 

tényállás tisztázását a hatósági döntések határidőben történő meghozatalát. 

A járás hátrányos helyzete megnyilvánul a szociális területen is, hiszen a segélyezett 

aktív korúak száma igen jelentős (FHT, EGYT). Az ellátásban részesültek száma 

kismértékben csökkent a felülvizsgálatok megindítását követő megszüntető döntések 

miatt, viszont a jelenlegi állapot szerint kismértékű emelkedés figyelhető meg az FHT és 

EGYT ellátásban részesülők, valamint az ellátásban szünetelők számának tekintetében. 
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2018 szeptemberében a havi pénzbeli szociális ellátások kifizetett összege: 

27.751.735,- Ft volt, amely összeg a megyében lévő járásokhoz viszonyítva is igen 

jelentős számadatot mutat. 

A szabálysértési területen új feladatot jelentett a 2017. január 1. napjától a NEO 

ROBOTZSARU rendszer bevezetése: adatokkal való feltöltése, kötelező használata 

(iktatás, iratok, döntések elkészítése). Jelenleg a munkakört az osztály munkájának 

átszervezésével sikerült ellátni, a gyámügyi és igazságügyi területre kijelölt ügyintéző 

látja el a feladatot csatolt munkakörben. A szabálysértésben az ügyek nagy részét a 

bírósági döntések végrehajtása teszi ki (pénzbírságok behajtása, elzárásra való 

átváltoztatás iránti intézkedés, bevonulásra felhívás, elővezetés, körözés). 
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Az osztály feladatkörébe tartozik a hatósági ellenőrzések vonatkozásában a temetők és 

temetkezési szolgáltatók ellenőrzése. Az ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján 

történnek, melyek a tárgyévet megelőző évben kerülnek elkészítésre és kifüggesztésre. A 

járási hivatal a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság is. 

Az osztály munkáját nagymértékben érintette a 2018. január 1. napján bevezetésre 

került új eljárási törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) hatályba léptetése, melynek révén az összes iratminta 

felülvizsgálatra került, az ügyintézők oktatásban részesültek. Szintén jelentős 

időráfordítást eredményezett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: EÜSZ) 

foglaltak alkalmazása. 

Jelenleg a legnagyobb problémát a feladatellátásban a humán erőforrás hiánya jelenti, 

mivel a létszámstop elrendelésével nem tudtuk a 2 üres státuszt betölteni, ami jelentős 

többletfeladatot ró a tisztviselőkre, valamint a vezetők részéről szervezési és egyéni 

megoldásokat igényel annak érdekében, hogy a jogszabályoknak és a közérdeknek 

megfelelően tudjon az osztály működni. 

 

4.3. Foglalkoztatási Osztály tevékenysége 

A járási hivatal állami foglalkoztatási szervként tevékenykedő egysége a Foglalkoztatási 

Osztály. Az osztály a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 

szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb 

külön jogszabályokban meghatározott, a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat lát 

el a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya szakmai irányításával. 

A Foglalkoztatási Főosztály szakmai irányítása biztosítja az Európai Unió 

foglalkoztatáspolitikai irányelvei, a Kormányzati célkitűzések és a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat (NFSZ) középtávú stratégiai célkitűzések járási szintű megvalósítását. 

A feladatok és célkitűzések megvalósításában a járási hivatal állományába tartozó 8 fő 

állami tisztviselő, a Foglalkoztatási Főosztály állományába tartozó 8 fő állami tisztviselő 

projekt munkatárs, továbbá vásárolt szolgáltatás keretében 2 fő információ nyújtó vesz 

részt. 

A Foglalkoztatási Osztály főbb feladatai a következők: 

1. álláskeresők nyilvántartásba vétele, munkaerő-piaci ellátásokhoz kapcsolódó 

feladatok teljesítése, 

2. munkaerő közvetítés, munkáltatói kapcsolattartás, munkaerő-piaci szolgáltatások, 

3. közfoglalkoztatási feladatok és program működtetése, 

4. közérdekű munka végrehajtásához kapcsolódó feladatok teljesítése, 

5. az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia GINOP-

5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci program működtetése, 

6. „Út a munkaerőpiacra” – GINOP-5.1.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci program 

működtetése, 

7. GINOP-6.1.1-15 – „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzési 

programjának” működtetése, 

8. TOP-5.1.1-15-NGI-2016-00001 "Nógrád Megyei Foglalkoztatási Paktum” indítása 

és működtetése, 

9. TOP-5.1.2.-15-NG1-2016-00001 „Szabad Vállalkozási Zóna” helyi foglalkoztatási 

paktum indítása és működtetése. 

A Foglakoztatási Osztály 2017-ben a hatósági tevékenysége keretében 3567 kérelmet 

vett fel. Hatósági bizonyítvány kiadására 3172 esetben került sor. A kollégák az 
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ügyfélfogadási időben a saját munkaállomásuknál fogadják az ügyfeleket, 

ügyfélszolgálati, ügyintézői feladatokat látnak el. 

A Foglalkoztatási Osztályon dolgozó munkatársak elsősorban az álláskeresők 

nyilvántartásba vételével, az ellátások megállapításával, közvetítéssel, vállalati 

kapcsolattartással, valamint az álláskeresők képzésével, és a munkaerőpiacra való 

visszajutásuk alkalmával a munkáltatók részére történő támogatások megállapításával 

foglalkoznak. 

A Foglalkoztatási Osztály kiemelt feladata a közfoglalkoztatás. 

2017. évben ismét lehetőség volt az önkormányzatoknak a Kistérségi Startmunka 

program keretében pályázatot benyújtaniuk. A járás mind a 14 önkormányzata élt a 

lehetőséggel és benyújtotta pályázatát. A program időtartama 2017. március 1-jétől 

2018. február 28-ig tartott. A közfoglalkoztatásba közel 2000 fő közvetítése és 

elhelyezkedése történt meg, közel 2 milliárd Ft kifizetéssel, melyet a közfoglalkoztatók 

felé utalt a Járási Hivatal. 

2015. évtől kezdődően a Foglalkoztatási Osztály feladata lett a közfoglalkoztatási 

programok helyszíni ellenőrzése. Az ellenőrzés a munkanapló, a jelenléti ívek és a 

munkaköri leírások ellenőrzésére terjed ki, valamint a nagyértékű tárgyi eszközökre. 

A szécsényi járás területén a megyei átlagot meghaladó az álláskeresők aránya. A 

nyilvántartási rendszerbe belépők túlnyomó többsége elveszítette a munkahelyét, míg 

kisebb hányaduk egyéb okból, illetve pályakezdőként kérte a nyilvántartásba vételét. A 

gazdasági szektor egyes területein stagnált vagy csökkent a létszámkibocsátás. A nők, a 

25 év alattiak, az 50 év felettiek, az alacsony iskolai végzettségűek, vagyis döntően a 

hátrányos helyzetűek körében az átlagosnál intenzívebb létszámbővülést mértünk. A 

diplomás álláskeresők állománya ugyanakkor csupán néhány fővel gyarapodott. 

A regisztrált álláskeresők száma 2018. augusztus 31. napján a szécsényi járás területén 

1700 fő. 

A közfoglalkoztatásban részt vevők nagy része a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülők közül került ki, illetve kerül ki. Ezen ügyfelek halmozottan 

hátrányos helyzetűek, az átlagosnál alacsonyabb képzettségi szintjük, magasabb 

életkoruk miatt ugyanis nagyobb arányban szorulnak ki a munkaerőpiacról. 

A bejelentett álláshelyek jellegéből adódóan a munkáltatók főként képesítéshez nem 

kötött álláshelyeket kínáltak az álláskeresőknek. A szakképzettek közül elsősorban az 

építőipari, a kereskedelmi és vendéglátó ipari foglalkozásúak, valamint az irodai 

adminisztrátorok voltak keresettek. 

Az említett időszakban a munkáltatók 881 főre igényelt létszámot jelentettek be. A 

foglalkoztatói elutasítás indokai között szerepel az álláshely betöltve visszaigazolás. 

A napi, 2018-ban jelentős munkát adó feladatokról röviden: 

GINOP 5.2.1. munkaerő-piaci program, amely többféle támogatást kínál a fiatalok, 

illetve munkáltatójuk számára, pl: a munkáltatók terheit csökkentő foglalkoztatás 

bővítését szolgáló bértámogatás, a munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható 

bérköltség-támogatás, a fiatalok iskolai végzettségéhez kötött bérköltség támogatás és a 

munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek térítése. A Szécsényi 

Járásból 24 fő fiatal áll készen arra, hogy új szakmájában kipróbálhassa magát. 

GINOP 5.1.1. „Út a munkaerőpiacra” ami az álláskeresők 7 csoportját célozza meg. 

Célja a 25-64 év közötti álláskeresők és inaktívak, alacsony iskolai végzettségűek 

foglalkoztathatóságának javítása. 

GINOP 6.1.1 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése munkaerő-piaci 

program keretében 2017-ben 456 fő bevonása teljesült. 

A Foglalkoztatási Osztály kiemelt feladatként kezeli a humánszolgáltatások nyújtását, 

ezzel is elősegítve az álláskeresők elhelyezkedését. 665 fő részesült valamilyen egyéni 
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vagy csoportos tanácsadásban, munkáltatók részére 22 alkalommal történt csoportos 

tájékoztató. 

E feladatokon túl a nyári diákmunka lehetőségével is élhettek a tanulók, hallgatók, 

közel 150 diák számára nyílt lehetőség a nyári időszakban az önkormányzatoknál és 

intézményeinél a munkavégzésre. 

A Foglalkoztatási Osztály kiemelt feladata és a megyében egyedüli program a PILOT 

program mely a vágópont felépítését, létrehozását kívánja megvalósítani. Az 

egyeztetések az adatszolgáltatások, előrehaladási jelentések folyamatosak, komoly 

szakmai kihívást jelentett az osztály számára.  

Az osztály feladatai közé tartozik a szabálysértési ügyekben való közreműködés 

jelentkezések fogadása, kijelölés közérdekű munkára, kapcsolattartás. 

A 2017. évi Komplex ügyfél-elégedettségi vizsgálat eredményeként ügyfeleink 88,06%-

a teljesen elégedett a munkánkkal. Munkavégzésünk során arra törekszünk, hogy 

megőrizzük az ügyfelek bizalmát és elégedettségét a velük való kapcsolattartás során. 

A Szécsényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya feladatainak nagyságát 

szemléletesen mutatja a következő diagram: 

 

 

 

A Szécsényi Járásban nem csak relatíve, hanem abszolút értékben is magas az 

álláskeresők száma: 
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5. Védelmi igazgatás  

A Nógrád Megye Szécsényi Járás Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB) az 

Alaptörvény, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: 

Hvt.), a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.tv.), és a végrehajtásukra kiadott 

kormányrendeletekben előírtak, valamint a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott 

feladatok alapján végzi munkáját a Megyei Védelmi Bizottság (a továbbiakban MVB.) 

irányításával. 

A HVB működése továbbra is a Szervezeti és Működési Szabályzatában (a 

továbbiakban: SZMSZ) rögzítettek alapján történik. 

Szécsényi Járási Hivatalnál a hivatalvezetői beosztásból dr. Horváth Zoltán 2018 

júniusában távozott, így HVB elnöki tisztsége betöltetlen. Az SZMSZ értelmében a HVB 

vezetését békeidőszakban, mint Titkár, Vitányiné dr. Velenczei Édua hivatalvezető-

helyettes látja el. 

A HVB a jogszabályokban előírt Intézkedési- és Riasztási Tervvel, valamint a 

feladatainak végrehajtásához szükséges munkacsoportokkal rendelkezik, melynek 

állományát a végrehajtandó feladatokra évente felkészítünk. 

A HVB évente két alkalommal ülésezik, melynek főbb napirendi pontjai az éves munka- 

és ellenőrzési tervének elfogadása, majd annak év végi értékelése, a védelmi 

igazgatásban résztvevő társ szervek beszámoltatása, valamint a járáshoz tartozó 

polgármesterek beszámoltatása a védelmi igazgatási tevékenységükről. 

A Nógrád Megyei Védelmi Bizottság 2018. márciusi ülésére – megkeresésre – 

elkészítettük és felterjesztettük az MVB titkárának, Szécsényi HVB beszámolóját a 

testület védelmi igazgatási tevékenységéről. 

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2018. március 19-én 

végrehajtott törzsvezetési gyakorlatán, a MVB irányítása alatt, folyamatosan 

működtettük a Marathon-Terra rendszert kommunikációs próba céljából. A rendszer 

megfelelően működött. 

2018. október 2-án és 3-án a HVB tagjai részt vettek Szécsény város területén 

végrehajtásra kerülő – az MVB által irányított – komplex civil-katonai egészségügyi 

válsághelyzeti gyakorlaton. A gyakorlat elsősorban azon szakemberek részére került 

végrehajtásra, akik valós helyzetben részt vesznek az egészségügyi válsághelyzet 

kezelésében, részükre elméleti és gyakorlati felkészítést adtak, másodsorban az 

együttműködő szervek vezetői megismerkedhetek a válsághelyzet következtében adódó 

feladatok végrehajtásával. 

 

6. Zárszó 

A Szécsényi Járási Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóban kitekinthettünk a 

jelenből a múltba, megismerhettük a szakterületek munkáját, a feladatellátást 

befolyásoló jogi hátteret, kormányzati koncepciókat, tárgyi és személyi tényezőket, a 

járás sajátosságait.  

Mindezeket összegezve elmondható, hogy ugyan a Szécsényi Járás méreteit tekintve a 

megyében a legkisebb járás, ugyanakkor a nagyságához viszonyítva talán az egyik 

legveszélyeztetettebb, mely megnyilvánul a gyámügyi területen a veszélyeztetett 

kiskorúak számában, a pénzbeli szociális ellátást igénybe vevő aktív korúak számában, a 

kifizetett havi ellátások összegében, a szabálysértési eljárások végrehajtásának 

számában, valamint a regisztrált álláskeresők számában. 

A humán erőforrás és fizikai elhelyezési, ellátottsági mutatók, valamint az ellátási 

terület nehézségei és feszültségei mellett nem esett szó azokról a kihívásokról, melyek 

most már nap, mint nap itt kopogtatnak a hivatal ajtaján. A közigazgatás egyetlen 
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szereplője, egy hivatal vagy hivatali dolgozó sem mellőzheti a naprakész informatikai és 

virtuális készségeket működtető tudást. A hivatalok egyre inkább a virtuális térbe 

költöznek, a kapcsolattartás és az ügyintézés egyre több eleme kerül kizárólagos 

elektronikus kötelezettség alá. Az ügyfelek egy részének lehet, hogy ez könnyebbséget 

és egyszerűséget jelent, de egyelőre a hivatalok számára – saját tapasztalataink szerint 

– jelenleg ez csak nehézség, leküzdendő feladat, megszerzendő tudás, elsajátítandó 

gyakorlat, begyakorlásra váró rutin. 

Szeretném még kiemelni, hogy a fent vázoltakon kívül helyzetünket nehezíti még, hogy 

jelenleg sincs a hivatalunk élére kinevezett hivatalvezető. 

Feladataink száma és azok súlya a jövőben is megkívánja a jelenlegi szervezeti 

felépítést, annak további fejlesztését, valamint a létszámban és képesítési előírásokban 

meghatározott személyi állomány meglétét annak érdekében, hogy a köz érdekében, és 

a köz szolgálatára tudjuk ellátni hivatali tevékenységünket. 

 

Kérem a fentiek szíves elfogadását! 

 

Szécsény, 2018. október 16. 

 

 

 

A hivatalvezető helyett eljárva Vitányiné dr. Velenczei 

Édua hivatalvezető-helyettes nevében és megbízásából: 

 

                                                                 Tisztelettel: 

 

 Dr. Bertáné Gazdik Andrea 

osztályvezető 
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