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Hatósági Főosztály 
 
 

A Főosztály elérhetőségei 

 

Cím:  3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. 

Levelezési cím:  3301 Eger, Pf.: 216. 

Telefon:  06 (36) 521-532 

Fax:  06 (36) 522-525 
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A Főosztály főbb feladatai 

 

Építésügyi feladatai körében: 

 

Ellenőrzi az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét, a jogszabályok 

előírásainak betartását, az építésügyért felelős miniszter közleménye alapján célvizsgálatokat, 

összevont építésügyi hatósági célvizsgálatokat, illetve utóvizsgálati ellenőrzést tart. 

Ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokat, 

dönt a hatáskörébe utalt hatósági ügyekben, vizsgálja a hatósági feladatellátása során felmerülő 

szakkérdést. 

Az éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint ellenőrzi az építésügyi hatósági feladatokat ellátó 

járásszékhely települések jegyzőinek és a járási építésügyi (és örökségvédelmi) hivataloknak a 

tevékenységét, ennek keretében a Ket. végrehajtását és a hatósági tevékenység jogszerűségét. 

 

Hatósági feladatai körében: 

 

Ellátja azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat, és gyakorolja azon hatásköröket, amelyek 

vonatkozásában jogszabály eljáró hatóságként vagy felügyeleti szervként a kormányhivatalt vagy a 

kormánymegbízottat jelöli ki, így különösen 

a) az adózás rendjéről szóló törvényben; 

b) az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben; 

c) a bányászatról szóló törvényben; 

d) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben; 

e) a kereskedelemről szóló törvényben; 

f) a kisajátításról szóló törvényben; 
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g) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben; 

h) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben; 

i) a közúti közlekedésről szóló törvényben; 

j) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 

szóló törvényben; 

k) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben; 

l) a mozgóképről szóló törvényben; 

m) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben; 

n) a statisztikáról szóló törvényben; 

o) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 

törvényben; 

meghatározott feladatokat. 

 

Oktatással kapcsolatos feladatai körében: 

 

Ellátja  

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben; 

b) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletekben; 

c) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben; 

d) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján 

kiadott rendeletekben; 

e) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben  

meghatározott feladatokat. 

 

Törvényességi felügyeleti feladatai körében: 

 

Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és az annak felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletekben, valamint egyéb jogszabályokban meghatározott, a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletével, 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 törvényességi 

felügyeletével kapcsolatos feladatokat. 

A közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározottak alapján vizsgálat lefolytatását kezdeményezi 

a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, amennyiben a törvényességi felügyelet 

során ennek szükségessége felmerül. 

 

Szociális és gyámügyi feladatai körében: 

 

Véleményezi a helyi önkormányzatnak az önkormányzati gyermekvédelmi ellátórendszer átalakítására 

vonatkozó javaslatait, és szükség esetén kezdeményezi a javaslatok megváltoztatását. 
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A szociális törvényben meghatározott ellátási kötelezettségek teljesítését folyamatosan figyelemmel 

kíséri, 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 a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének nem tesz 

eleget, megfelelő határidő tűzésével felszólítja a feladat teljesítésére. 

Ellátja a jegyző első fokú gyámhatósági, valamint a járási hivatal elsőfokú szociális és gyámhatósági 

feladat- és hatáskörének szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését. 

Felettes szervként eljár a jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági, valamint a járási hivatal 

hatáskörébe tartozó szociális és gyámhatósági ügyekben, elbírálja a jogorvoslati kérelmeket. 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer elégtelen működése esetén javaslatot tesz fegyelmi felelősségre 

vonás alkalmazására, bírságot szab ki, illetve büntetőeljárást kezdeményez a gyermek sérelmére 

elkövetett bűncselekmény gyanúja esetén. 

 

Igazságügyi feladatai körében: 

 

A nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság és a gyámhatóság rendelkezésére, kockázatelemzésen 

alapuló környezettanulmányt készít a fiatalkorú elkövetőkről, és a bíróság rendelkezésére 

környezettanulmányt készít fiatalkorú és felnőtt korú elkövetőkről. 

Pártfogó felügyelői véleményt készít. 

A bíróságok jogerős ítéletei, végzései, illetve az ügyészség jogerős határozatai alapján végrehajtja a 

pártfogó felügyeletet. 

Gyámhatósági elrendelésre végrehajtja gyermekkorú és fiatalkorú elkövetők megelőző pártfogását. 

Ellátja a bíróság által kiszabott közérdekű munka büntetés végrehajtásának szervezését és 

ellenőrzését. 

A büntető ügyekben és a szabálysértési eljárásokban alkalmazható közvetítői eljárás során 

közreműködik a megállapodás létrehozásában, ellenőrzi a megállapodás teljesítését, és jelentést 

készít az eljárás befejezéséről. 

Ellátja a peren kívüli jogi segítségnyújtás és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésére irányuló 

eljárásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat. 

 

A Főosztálynál kérelemre indítható elsőfokú hatósági ügytípusok 

 

 visszatérítendő tarozás elengedése vagy mérséklése (jogi segítségnyújtás) 

 visszatérítendő tarozás elengedése vagy mérséklése (áldozatsegítés) 

 állami kárenyhítés döntő hatósági feladatok (áldozatsegítés) 

 

 

A Főosztály másodfokú hatósági ügytípusai 

 

 peren kívül i jogi segítségnyújtás engedélyezésére irányuló kérelem tárgyában hozott 

határozat elleni fellebbezés elbírálása (jogi segítségnyújtás) 

 polgári eljárásban pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésére irányuló kérelem tárgyában 

hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása (jogi segítségnyújtás) 

 büntető eljárásban pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése engedélyezésére irányuló 

kérelem tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása (jogi segítségnyújtás) 
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 pártfogó ügyvédi díj megállapítására irányuló kérelem tárgyában hozott határozat elleni 

fellebbezés elbírálása (jogi segítségnyújtás) 

 határon átnyúló tartási ügyekben érkező jogi segítségnyújtás iránti kérelem tárgyában hozott 

határozat elleni fellebbezés elbírálása (jogi segítségnyújtás) 

 határon átnyúló polgári vagy kereskedelmi jogvitákban kezdeményezett jogi segítségnyújtás 

iránti kérelem tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása (jogi segítségnyújtás) 

 pártfogó ügyvédi díj,  jogi segítői díj visszatérítése tárgyában hozott határozat elleni 

fellebbezés elbírálása (jogi segítségnyújtás) 

 visszatérítési kötelezettség alóli mentesítés iránti méltányossági kérelem tárgyában hozott 

határozat elleni fellebbezés elbírálása  (jogi segítségnyújtás) 

 azonnali pénzügyi segély megállapítása tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés 

elbírálása  (áldozatsegítés) 

 támogatás visszatérítése tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása 

(áldozatsegítés) 

 visszatérítési kötelezettség elmulasztása esetén halasztás vagy részletfizetés engedélyezése 

iránti kérelem tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása (áldozatsegítés) 

 

 

 

A Főosztály tevékenységére vonatkozó ágazati jogszabályok 

 

Törvények: 

 

 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 1990. évi C. törvény a helyi adókról 

 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 

 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról 

 1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról 

 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, 

valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról 

 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 

 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 

 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről 

 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
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 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 

 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 

 2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról  

 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól 

 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. 

törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

 A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 

  

 

Kormányrendeletek: 

 

 146/1993.(X.26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról 

 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 

végrehajtásáról 

 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 

 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról 

 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, 

valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről 

 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról 

 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 

 218/2003. (XII.1.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványhoz 

való jogosultságáról 

 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 

záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes 

kérdéseiről 

 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 

 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-üzemeltetetési engedély kiadásának rendjéről 

 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű 

tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges 

kötelező tartalmi elemekről 
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 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről 

 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

 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 

 251/2014.(X.2.) Korm. rendelet a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem 

minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről 

 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 

 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában 

működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint 

egyes közfeladatok átvételéről  

 415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez 

szükséges képesítési feltételekről 

 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról  

 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről  

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről  

 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről  

 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 111/2010. (IV.9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély 

kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 

 315/2013. (VII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

 Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 
362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet  

  

 

 

Egyéb jogszabályok: 

 

 16/2013.(VII.11.) KIM rendelet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási 

célú használatára vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról 

 32/2014.(V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

 40/2002. (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 
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 A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. 

(VII. 12.) IM rendelet 

 A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb 

szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 

 8 /2013. (VI.29) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről  

 A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 

58/2014. (XII.5.) BM rendelet  

 A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, 

díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet; 

 A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy 

megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (V. 16.) EüM-SZMM együttes 

rendelet 

 


