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Hatósági és Oktatási Osztály feladatai 

 

a) anyakönyvi bejegyzést teljesít, anyakönyvi okiratot állít ki; 

b) dönt a házasságkötéshez szükséges külföldi okiratok elfogadhatóságáról; 

c) felmentést ad a tanúsítvány bemutatása alól nem magyar állampolgár Magyarországon történő 

házasságkötéséhez a jogszabály által szabályozott esetekben; 

d) beszerzi és továbbítja külföldre az anyakönyvi okiratokat; 

e) helyettes anyakönyvvezető kijelöléséről dönt; 

f) anyakönyvi másodpéldányok vezetése érdekében a bejegyzések folyószámáról értesíti a 

levéltárat; 

g) statisztikai adatszolgáltatás elmulasztásával kapcsolatos ügyekben az adatgyűjtést végrehajtó 

szerv kezdeményezése alapján az elmulasztott statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos 

kérelmeket elbírálja, ha szükséges a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a (továbbiakban: Ket.) Ket. 94/A. §-a alapján 

közigazgatási bírsággal sújtja az adatszolgáltatásra kötelezettet; 

h) polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása körében továbbítja a hiányos vagy 

hibásan kitöltött lakcímbejelentő lapokat a jegyzők, járási hivatalok és a KEK KH felé; 

i) elbírálja az első fokú döntések elleni fellebbezéseket; 

j) dönt a kisajátítás iránti kérelmekről; 

k) dönt a korlátozási kártalanítási ügyekben; 

l) a kisajátításhoz szükséges előmunkálat engedélyezéséről dönt; 

m) előzetes eljárás során előzetesen állást foglal a kisajátítás jogalapjának és a kártalanítás 

összegének előzetes megállapításáról; 

n) bányaszolgalmi jog megállapításáról dönt; 

o) biztonsági övezet mértékét meghatározza; 

p) bányaszolgalmi jog bejegyzésére utasítja az illetékes ingatlanügyi hatóságot; 

q) dönt útlejegyzési ügyekben; 

r) elbírálja a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésével kapcsolatos kérelmeket, vezeti az ezzel 

kapcsolatos nyilvántartást; 

s) intézi a közérdekű bejelentéseket és panaszokat; 

t) polgári védelmi hatáskörében felülvizsgálja a polgármester döntését a polgári védelmi 

szervezetbe történő beosztás kérdésében; 

u) dönt a birtokvédelmi végrehajtási ügyekben hozott jegyzői döntések elleni fellebbezésekről; 

v) elbírálja a kereskedelmi, üzletműködési, szálláshely-szolgáltatási, vásár-, piacműködési, zenés-

táncos rendezvényekkel kapcsolatos egyes jegyzői döntések elleni fellebbezéseket; 

w) másodfokú adóügyi szervként:  

1. elbírálja a jegyzők adóügyi döntései ellen benyújtott fellebbezéseket, végrehajtási 

kifogásokat (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, 

idegenforgalmi adó, gépjárműadó, helyi iparűzési adó ügyekben); 
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2. közreműködik a behajtási jogsegély ügyekben külföldi szerv megkeresésével 

kapcsolatban. 

x) dönt a hatósági közvetítők nyilvántartásba vételéről; 

y) közúti közlekedési igazgatási feladatok körében másodfokú hatóságként dönt: 

1. a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról (vezetői engedély, 

forgalmi engedély, törzskönyv); 

2. gépjárművek ideiglenes forgalomból történő kivonásáról; 

3. gépjárművek átmeneti és végleges forgalomból történő kivonásáról; 

4. ideiglenes rendszámtáblák kiadásáról és visszavonásáról; 

5. tulajdonjog, üzembentartói jog bejelentésével, bejegyzésével kapcsolatos járási hivatali 

ügyekben. 

z) másodfokú hatóságként dönt különösen: 

1. vállalkozói igazolvánnyal; 

2. telepengedélyezési, telepműködési ügyekben hozott jegyzői; 

3. temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatban a járási hivatali; 

4. fogyasztási helyre bejutás tárgyában hozott járási hivatali döntések ellen benyújtott 

fellebbezéseket gáz-, illetve távhőszolgáltatási ügyekben hozott jegyzői döntések elleni 

fellebbezésekkel kapcsolatban; 

5. a környezet- és természetvédelmi, vízgazdálkodási ügyekben hozott döntések elleni 

fellebbezésekről; 

6. mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával; 

7. lakcímkártyával; 

8. lakcím-nyilvántartásba vételével, fiktíválásával, érvénytelenítésével kapcsolatos járási 

hivatali, jegyzői döntésekkel szemben benyújtott fellebbezésekről; 

aa) gondoskodik a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben (a továbbiakban: Nkt.), 

valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Szt.) 

meghatározott hatósági jogkör gyakorlásáról (első- és másodfokú hatósági jogkörök); 

bb) eljár a megyeszékhely szerinti járási hivatal – egyházi és magán fenntartású köznevelési 

intézmények nyilvántartásának vezetése tárgyában hozott – elsőfokú döntése ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában; 

cc) eljár a megyeszékhely szerinti járási hivatal – egyházi-, magán és nemzetiségi önkormányzati 

fenntartású köznevelési intézmények működési engedélye kiadása, visszavonása tárgyában 

hozott – elsőfokú döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában; 

dd) eljár az általános illetékességgel eljáró járási hivatal – a tankötelezettség teljesítésének hatéves 

kor előtti megkezdésének engedélyezése tárgyában hozott – elsőfokú döntése ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában; 

ee) eljár a megyeszékhely szerinti járási hivatal – tanköteles tanulóval szembeni kizárás az iskolából 

fegyelmi büntetés esetén a tanuló számára intézmény kijelölés tárgyában hozott – elsőfokú 

döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában; 

ff) eljár az általános illetékességgel eljáró járási hivatal – az Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt 

szülői kötelezettség megsértése tárgyában hozott – elsőfokú döntése ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában; 

gg) eljár a Kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság kivételével az érettségi vizsgabizottság, 

valamint a független vizsgabizottság, továbbá a szakmai vizsgabizottság döntése, intézkedése 
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vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezés, illetve törvényességi kérelem 

tárgyában; 

hh) eljár az általános illetékességgel eljáró járási hivatal – a szakértői bizottság szakvéleményének 

járási hivatal általi felülvizsgálata tárgyában hozott – első fokú döntése ellen benyújtott 

fellebbezés tárgyában; 

ii) eljár a megyeszékhely szerinti járási hivatal – 8 fő alatti létszám esetén a Híd programba 

jelentkezők, illetve kötelezettek tankötelezettségének teljesítése tárgyában hozott – elsőfokú 

döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában; 

jj) eljár a szakképző iskola vezetőjének a beszámítható előzetes tanulmányokról és teljesített 

követelményekről szóló döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában; 

kk) lefolytatja az Szt. szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására 

irányuló engedélyezési eljárást;  

ll) ellátja az Szt. szerinti szakmai vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező intézmények 

nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat; 

mm)  ellátja az Szt. szerinti szakmai vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező intézmény 

nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos feladatokat; 

nn) kérelemre és a szakképző iskola javaslatára ellátja a hátrányos helyzetű tanuló, valamint tartós 

betegség vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén az ingyenes szakképzés idejének 

meghosszabbításának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. 

oo) kiadja a Magyar/Hozzátartozói Igazolványokat; 

pp) pótfüzetet illeszt a betelt Magyar/Hozzátartozói Igazolványokba; 

qq) elhelyezi a Magyar/Hozzátartozói Igazolványban a diákkedvezményre jogosító érvényesítő 

matricát; 

rr) ellátja a Kormányhivatal vagy jogelődje által kiállított érettségi bizonyítvány, vagy megszűnt 

iskola esetén a köznevelési intézményben kiállított okirat hitelesítésével kapcsolatos feladatokat 

annak külföldön történő felhasználhatósága céljából; 

ss) részt vesz a kötelezően felveendő tanulók létszámának meghatározásában a köznevelési 

szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat alapján működési támogatásra jogosult egyházi és magán 

köznevelési intézmények esetében; 

tt) közreműködik az Oktatási Hivatal (a továbbiakban OH) által szervezett Országos Középiskolai 

Tanulmányi Versenyek szervezésében; 

uu) felveszi az egyházi intézményt a köznevelés-fejlesztési tervbe az egyházi szerv egyoldalú 

nyilatkozata alapján; 

vv) ellátja az Nkt. 75. § (1) bekezdése alapján a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 229/2012. Korm. rendelet 21/B. §-ában meghatározott köznevelés-

fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatokat; 

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

rendeletben (a továbbiakban: érettségi vizsgaszabályzat) meghatározottak szerint megbízza az 

érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét, és ellenőrzi a vizsgabizottság tevékenységét;  

xx) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint ellátja az érettségi vizsgák 

szervezését, és érettségi vizsgabizottságot működtet; 

yy) ellátja az általános illetékességgel eljáró járási hivatalok által lebonyolított írásbeli feladatlapok 

vizsgahelyszínek számára történő átadásának koordinálását; 

zz) értesíti az OH-t az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztető eseményről;  
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aaa) az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. Korm. rendelet. 8. § (2) bekezdése alapján az 

illetékességébe tartozó érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban 

meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként jár el. 

bbb) 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 

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 a felhasználói jogosultságok 

Kormányhivatalon belüli kiosztásáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


