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12. sz. melléklet 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

 

I. A szervezeti egység adatai 

1.§ 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztályának (jelen mellékletben, a továbbiakban: Főosztály) alapadatai a következők: 

a) megnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály, 

b) székhely: 9021 Győr, Árpád út 32., 

c) munkavégzés helyszíne: 9021 Győr, Árpád út 32., 

d) elérhetőség: Tel.: (96) 795 – 631, Fax.: (96) 795 – 605, E-mail: ehot@gyorkozig.hu, honlap: 

www.kormanyhivatal.hu. 

 

2.§ 

A Főosztály feladatait Győr-Moson-Sopron megye területén látja el. 

 

 

II. A szervezeti egység felépítése és vezetése 

3. § 

(1) A Főosztály az alábbi nem önálló szervezeti egységekre tagozódik: 

a) Építésügyi Osztály, 

b) Hatósági Osztály, 

c) Oktatási Osztály, 

d)  Törvényességi Felügyeleti Osztály. 

(2) A Főosztályt főosztályvezető vezeti. 

(3) A Hatósági Osztályt a főosztályvezető-helyettes vezeti. 

(4) Az Építésügyi Osztályt osztályvezető vezeti. 

(5) Az Oktatási Osztályt osztályvezető vezeti. 

(6) A Törvényességi Felügyeleti Osztályt osztályvezető vezeti. 

 

 

III. A szervezeti egység feladatai 

4. § 

(1) A Főosztály hatósági jogalkalmazói feladatai: 

a) állami főépítészi feladatkörbe utalt hatósági feladatok; 

b) építésügyi és építésfelügyeleti feladatok; 

c) anyakönyvi és állampolgársági igazgatási ügyek; 

d) kisajátítási ügyek; 

e) közúti közlekedési igazgatási ügyek; 

f)  bányaszolgalmi jogi ügyek; 

g) birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok; 

h) adók és adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladatok; 

i) külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos feladatok; 

j) útlejegyzéssel kapcsolatos feladatok; 

k) másodfokú hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatok; 
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l) lakcím-nyilvántartással összefüggő igazgatási feladatok; 

m) a köznevelési és szakképzési törvényben, valamint a hozzájuk kapcsolódó rendeletekben 

meghatározott hatósági feladatok. 

 (2) A Főosztály ellenőrzési feladatai: 

a) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzési feladatok; 

b) a hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok; 

c) a személyes adatok védelme érvényesülésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok; 

d) a köznevelési és szakképzési törvényben, valamint a hozzájuk kapcsolódó rendeletekben 

meghatározott ellenőrzési feladatok. 

(3) A Főosztály felügyeleti feladatai: 

a) állami főépítészi feladatkörbe utalt felügyeleti feladatok; 

b) építésügyi és építésfelügyeleti hatósági tevékenység tekintetében ellátandó felügyeleti 

feladatok; 

c) nyilvántartási tevékenység feletti felügyelet; 

d) a felügyeleti jogosítványok gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekhez kapcsolódó 

előkészítési feladatok; 

e) a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok; 

f) a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok; 

g) a területfejlesztési önkormányzati társulások és a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi 

felügyeletével kapcsolatos feladatok; 

h) a helyi földbizottságok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatok; 

i) a helyi önkormányzat adósságrendezésével kapcsolatos feladatok; 

j) a Nemzeti Jogszabálytárral kapcsolatos feladatok; 

k) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program aktualizálásával kapcsolatos feladatok; 

l) a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeleti hatáskörgyakorlásával kapcsolatos 

feladatok. 

(4) A Főosztály koordinációs feladatai: 

a) állami főépítészi feladatkörbe utalt koordinációs feladatok; 

b) építésügyi és építésfelügyeleti szakmai koordinációs feladatok; 

c) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos feladatok; 

d) a nemzetiségi önkormányzatok jogszerű működéséhez kapcsolódó feladatok; 

e) a polgármester és a nemzetiségi önkormányzat elnökének munkakör átadás-átvételéhez 

kapcsolódó feladatok. 

(5) A Főosztály funkcionális feladatai: 

a)  a peres és nemperes eljárásokban való közreműködéssel kapcsolatos feladatok; 

b) a közigazgatási perekkel összefüggő beadványok előkészítésével kapcsolatos feladatok. 

(6) A Főosztály egyéb szolgáltatási feladatai: 

a) a Magyar/Hozzátartozói Igazolványokkal kapcsolatos feladatok; 

b)  a köznevelési és szakképzési törvényben, valamint a hozzájuk kapcsolódó rendeletekben 

meghatározott egyéb szolgáltatási feladatok. 

 

5. § 

(1) Az Építésügyi Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

a) ellátja a külön jogszabályokban az állami főépítész hatáskörébe utalt hatósági feladatokat: 



 3 

1. ellátja a térségi területfelhasználási engedélyezési eljárással összefüggő hatósági 

feladatokat, valamint közhiteles hatósági nyilvántartást vezet az eljárásban hozott 

határozatokról;   

2. közlekedési hatóság útügyi eljárásaiban másodfokon szakhatósági állásfoglalást ad annak 

eldöntésére, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési 

követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak;  

3. a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre 

vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban másodfokon, a területrendezési 

tervvel és a helyi építési szabályzattal való összhang – ennek hiányában az országos 

településrendezési követelményekkel való összhang – tekintetében, a kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervben lehatárolt, kiemelt fontosságú, meglévő honvédelmi 

terület övezetével érintett települések esetén;  

b) az állami főépítészi feladatkörében megkeresésre egyes szakkérdésekben állásfoglalást, illetve 

szakmai véleményt ad: 

1. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban 

- hatásköri érintettség esetén -, szakkérdésben állásfoglalást ad a területrendezési tervekkel 

való összhang tekintetében; 

2. az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatában, - hatásköri érintettség esetén -

, a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése céljából véleményt ad; 

c) előkészíti a Kormányhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági ügyekben az érdemi és közbenső döntéseket; 

d) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket; 

e) összeállítja, feldolgozza és elemzi az ügyiratforgalmi és hatósági statisztikát, értékeli a 

hatósági tevékenység tapasztalatait, elkészíti az osztály építésügyi hatósági tevékenységét 

érintő beszámolókat; 

f) véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben készített jogszabálytervezeteket. 

(2) Az Építésügyi Osztály az ellenőrzési feladatai körében: 

a) ellenőrzi az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok tevékenységét, a jogszabályok 

előírásainak betartását; 

b) célvizsgálatokat, összevont építésügyi és építésfelügyeleti hatósági célvizsgálatokat, illetve 

utóvizsgálati ellenőrzést tart. 

(3) Az Építésügyi Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) az állami főépítészi feladatkörében ellátja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott 

szakmai feladatokat; 

b) a hatósági ügyekben előkészíti a Ket.-ből eredő felügyeleti jogosítványok gyakorlásával – így 

különösen a hatóság hallgatásával, a nemzetközi jogsegéllyel, az ügyintézési határidő 

túllépésével és jogellenes meghosszabbításával, a kizárás esetén eljáró hatóság kijelölésével, 

a szakhatósági eljárással, a hatósági szerződés jóváhagyásával, a semmisségi ok 

észlelésével, az ügyészi felhívással, valamint a végrehajtás közvetlen felfüggesztésével – 

kapcsolatos intézkedéseket; 

c) felügyeleti jogkört gyakorol a járási hivatal építésfelügyeleti hatósági tevékenysége 

tekintetében; 
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d) felügyeleti jogkört gyakorol a jegyző és a járási hivatal elsőfokú építésügyi hatósági 

tevékenysége tekintetében. 

 

 

(4) Az Építésügyi Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) az állami főépítészi feladatkörében szakmai segítséget nyújt az önkormányzati főépítészi 

feladatok ellátáshoz; 

b) az állami főépítészi feladatkörében az önkormányzati főépítészek tekintetében a vonatkozó 

követelményrendszer, és a miniszter által jóváhagyott eljárásrend szerint a főépítészi vizsgát 

lebonyolítja; 

c) az állami főépítészi feladatkörében az egységes szakmai szempontok – különösen az 

általános érvényű terület- és településrendezési, illetve építési követelmények – 

érvényesítése érdekében elősegíti, és szükség szerint koordinálja az önkormányzatok terület- 

és településrendezéssel, valamint az építészeti értékvédelemmel kapcsolatos döntéseinek 

főépítészi előkészítését: 

1. nyilatkozik a megyei területrendezési tervnek az országos és a kiemelt térségi tervekkel, 

továbbá a településrendezési eszközöknek az országos, a kiemelt térségi és a megyei 

területrendezési tervekkel való összhangjáról; 

2. felkérésre – állást foglal a terület- és településfejlesztési koncepcióknak, programoknak, 

építészeti-műszaki terveknek, továbbá más ágazati terveknek és koncepcióknak a 

területrendezési tervekkel való összhangjáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott 

területrendezési tanulmánytervről; 

d) az állami főépítészi feladatkörében elősegíti a területi településpolitikai és építészetpolitikai 

elvek és elvárások koncepcionális kialakítását: 

1. állandó meghívottként részt vesz a térségi fejlesztési tanács ülésein; 

2. véleményezi illetékességi területén a területrendezési terveket, és indokolt esetben 

javaslatot tehet e tervek módosítására; 

3. véleményezi az országos, valamint az illetékességi területét érintő regionális fejlesztési 

programokat és azoknak a területrendezési tervekkel való összhangját; 

e) az állami főépítész kijelölt feladatkörében működteti és vezeti a területi építészeti-műszaki, 

településrendezési, valamint tájegységi tervtanácsokat; 

f) kormányrendeletben meghatározottak szerint közreműködik a szakmai továbbképzések, 

szervezésében és az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági vezetők és ügyintézők 

építésügyi vizsgáztatásának lebonyolításában; 

g) a jegyzők, illetve járási hivatalok kérésére szakmai segítséget nyújt a feladatkörébe tartozó 

kérdésekben, ennek keretében szükség szerint szakmai értekezletet tart a jegyzők és 

ügyintézők, illetve a járási hivatalok számára; 

h) közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában; 

i) szükség esetén részt vesz a Győr-Moson-Sopron Megyei Államigazgatási Kollégium vagy 

bizottságai munkájában. 

(5) Az Építésügyi Osztály a funkcionális feladatai körében: 

a) előkészíti az építésügyi igazgatás feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett 

közigazgatási perekkel összefüggő beadványokat (előkészítő iratok, ellenkérelmek, 

fellebbezések, nyilatkozatok stb.) együttműködve a jogi perképviseleti feladatokat ellátó 

szervezeti egységgel; 
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b) közreműködik a főosztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekkel kapcsolatban indult 

közigazgatási peres/nemperes eljárásokban a Kormányhivatal képviseletének ellátásában 

együttműködve a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti egységgel.  

 

 

6. § 

(1) A Hatósági Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

1) anyakönyvi bejegyzést teljesít, anyakönyvi okiratot állít ki; 

2) dönt a házasságkötéshez szükséges külföldi okiratok elfogadhatóságáról; 

3) felmentést ad a tanúsítvány bemutatása alól nem magyar állampolgár Magyarországon 

történő házasságkötéséhez a jogszabály által szabályozott esetekben; 

4) beszerzi és továbbítja külföldre az anyakönyvi okiratokat; 

5) helyettes anyakönyvvezető kijelöléséről dönt; 

6) anyakönyvi másodpéldányok vezetése érdekében a bejegyzések folyószámáról értesíti a 

levéltárat; 

7) statisztikai adatszolgáltatás elmulasztásával kapcsolatos ügyekben az adatgyűjtést végrehajtó 

szerv kezdeményezése alapján az elmulasztott statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos 

kérelmeket elbírálja, ha szükséges a Ket. 94/A. §-a alapján közigazgatási bírsággal sújtja az 

adatszolgáltatásra kötelezettet; 

8) előkészíti a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződéseket; 

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

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

10) elbírálja az első fokú döntések elleni fellebbezéseket; 

11) dönt a kisajátítás iránti kérelmekről; 

12) dönt a korlátozási kártalanítási ügyekben; 

13) a kisajátításhoz szükséges előmunkálat engedélyezéséről dönt; 

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

összegének előzetes megállapításáról; 

15) bányaszolgalmi jog megállapításáról dönt; 

16) biztonsági övezet mértékét meghatározza; 

17) bányaszolgalmi jog bejegyzésére utasítja az illetékes ingatlanügyi hatóságot; 

18) dönt útlejegyzési ügyekben; 

19) elbírálja a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésével kapcsolatos kérelmeket, vezeti az 

ezzel kapcsolatos nyilvántartást; 

20) intézi a közérdekű bejelentéseket és panaszokat; 

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

szervezetbe történő beosztás kérdésében; 

22) dönt a nagycsaládosok útdíj-fizetési kompenzációs ügyeiben; 

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

24) elbírálja a kereskedelmi, üzletműködési, szálláshely-szolgáltatási, vásár-, piacműködési, 

zenés-táncos rendezvényekkel kapcsolatos egyes jegyzői döntések elleni fellebbezéseket; 

25) másodfokú adóügyi szervként:  

a. 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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b. közreműködik a behajtási jogsegély ügyekben külföldi szerv megkeresésével 

kapcsolatban. 

26) dönt a hatósági közvetítők nyilvántartásba vételéről; 

27) közúti közlekedési igazgatási feladatok körében másodfokú hatóságként dönt: 

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

engedély, törzskönyv); 

b. gépjárművek ideiglenes forgalomból történő kivonásáról; 

c. gépjárművek átmeneti és végleges forgalomból történő kivonásáról; 

d. ideiglenes rendszámtáblák kiadásáról és visszavonásáról; 

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

ügyekben. 

28) másodfokú hatóságként dönt különösen: 

a. vállalkozói igazolvánnyal; 

b. telepengedélyezési, telepműködési ügyekben hozott jegyzői; 

c. temetkezési szolgáltatásokkal kapcsolatban a járási hivatali; 

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

fellebbezéseket gáz-, illetve távhőszolgáltatási ügyekben hozott jegyzői döntések elleni 

fellebbezésekkel kapcsolatban; 

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

fellebbezésekről; 

f. mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával; 

g. lakcímkártyával; 

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

hivatali, jegyzői döntésekkel szemben benyújtott fellebbezésekről. 

(2) A Hatósági Osztály az ellenőrzési feladatai körében: 

a) a főosztályok, a járási hivatalok, valamint az államigazgatási feladatokat ellátó, 

államigazgatási hatósági jogkörben eljáró helyi önkormányzati szervek tevékenységében a 

Ket. végrehajtásának és a hatósági tevékenység jogszerűségének ellenőrzése; 

b) a központi államigazgatási szervek területi szervei ellenőrzési terveinek összehangolásának, 

végrehajtásának segítése, illetőleg az ellenőrzési tapasztalatok közös elemzése, segíti a 

gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakítását, alkalmazását; 

c) az anyakönyvvezetői tevékenység ellenőrzése; 

d) ellenőrzi a személyes adatok védelmének érvényesülését, szükség esetén helyreállítja a 

törvényes állapotot; 

e) éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi a helyi önkormányzati szervek tevékenységében az Art. 

végrehajtását. 

(3) A Hatósági Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének helyi nyilvántartási tevékenysége felett a 

felügyelet gyakorlásából eredő feladatokat látja el; 

b) a hatósági ügyekben előkészíti a Ket.-ből eredő felügyeleti jogosítványok gyakorlásával – így 

különösen a hatóság hallgatásával, a nemzetközi jogsegéllyel, az ügyintézési határidő 

túllépésével és jogellenes meghosszabbításával, a kizárás esetén eljáró hatóság kijelölésével, 

a szakhatósági eljárással, a hatósági szerződés jóváhagyásával, a semmisségi ok 

észlelésével, az ügyészi felhívással, valamint a végrehajtás közvetlen felfüggesztésével – 

 kapcsolatos intézkedéseket; 

c) felügyeletet gyakorol a helyi nyilvántartási tevékenység felett. 
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d) ellátja a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeleti hatáskörgyakorlásával 

kapcsolatos feladatokat. 

(4) A Hatósági Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) ellátja a kormánymegbízott hatáskörébe utalt, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházásokkal kapcsolatos feladatokat; 

(5) A Hatósági Osztály a funkcionális feladatai körében ellátja: 

a) az osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben keletkezett közigazgatási perekkel 

összefüggő beadványok előkészítését (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, 

nyilatkozatok stb.). 

(6) A Hatósági Osztály az egyéb szolgáltatási feladatai körében: 

a) kiadja a Magyar/Hozzátartozói Igazolványokat; 

b) pótfüzetet illeszt a betelt Magyar/Hozzátartozói Igazolványokba; 

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

matricát. 

  

7. § 

(1) Az Oktatási Osztály hatósági jogalkalmazói feladatai körében: 

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

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

b) gondoskodik az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttének 

egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatti, az Nkt. 79. § (6) szerinti 

megállapításáról;  

c) ellátja az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmény nyilvántartásba vételének, 

nyilvántartásból való törlésének tevékenységét; 

d) ellátja az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény 

működési engedélyének kiadásával, módosításával kapcsolatos tevékenységet; 

e) a köznevelési intézmény nyilvántartásból való törlése esetén kijelöli a tanulókat ellátó 

intézményt;  

f) engedélyezi a tankötelezettség teljesítésének hatéves kor előtti megkezdését a szakértői 

bizottság szakvéleménye alapján; 

g) a tanköteles tanuló fegyelmi büntetése esetén jogszabály által meghatározott esetben 

intézményt jelöl ki a tanuló számára; 

h) eljár az Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt szülői kötelezettség megsértése tárgyában; 

i) a Kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság kivételével eljár az érettségi vizsga 

vizsgabizottságának, és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy 

intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában az Nkt.-ben, a szakmai 

vizsga esetén a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban Szt.) 

meghatározott eljárás keretében; 

j) eljár a járási hivatal – a szakértői bizottság szakvéleményének járási hivatal általi 

felülvizsgálata tárgyában hozott – első fokú döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában; 

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

követelményekről szóló döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában; 

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

irányuló engedélyezési eljárást;  

m) nyilvántartást vezet a nem költségvetési szervként működő köznevelési intézményekről a 

Közoktatási Információs Rendszerben (a továbbiakban: KIR), és adatot szolgáltat az Oktatási 
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Hivatal (a továbbiakban: OH) számára az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati 

fenntartású köznevelési intézmények működési engedélyéről; 

n) ellátja a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban 

meghatározott feladatokat. 

 

 

(2) Az Oktatási Osztály az ellenőrzési feladatai körében: 

a) ellátja az Nkt.-ban meghatározott hatósági ellenőrzési tevékenységet az Nkt. végrehajtási 

rendeletében meghatározott tárgykörökben, valamint a Szt. 17-19. §-ában, 58. §-ában, 84. §-

ában és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 80 

§-ában meghatározott feladatkörökben; 

b) ellátja az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény 

fenntartói tevékenységének Nkt.-ben meghatározott törvényességi ellenőrzését; 

c) a törvényességi ellenőrzés eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító 

szervet;  

d) ellátja a Szt. szerinti szakképzési megállapodásban foglaltak és az Szt. 84.§ (5) 

bekezdésében foglalt döntés betartásának hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; 

e) ellátja a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatokat;  

f) kezdeményezi a kiegészítő támogatás felfüggesztését, az Nkt. 33. § (1) bekezdésében 

foglaltak nem teljesítése esetén; 

g) ellátja a hatósági ellenőrzések közzétételével kapcsolatos feladatokat. 

(3) Az Oktatási Osztály az egyéb szolgáltatási feladatai körében: 

a) ellátja az OH által megküldött adatok, vonatkozó szakmai dokumentumok és eljárásrend 

alapján az országos pedagógiai mérés, értékelés eredménye szerint a jogszabályban 

meghatározott képességszint alatt teljesítő iskolák fenntartóival kapcsolatos 20/2012 (VIII. 

31.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) meghatározott feladatokat; 

b) kezdeményezi az újonnan létesített egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati 

fenntartású köznevelési intézmények számára az OM azonosító kiadását a KIR-en keresztül; 

c) ellátja a felnőttoktatásban a hiányzások miatti osztályozó vizsgákkal kapcsolatos feladatokat;  

d) ellátja az általa kiállított érettségi bizonyítvány vagy megszűnt iskola esetén a köznevelési 

intézményben kiállított hitelesítésével kapcsolatos feladatokat annak külföldön történő 

felhasználhatósága céljából; 

e) ellátja a szakképző iskolában a létszámfeltételek nem teljesülése esetén a fenntartó által 

készített átszervezést megalapozó intézkedési terv jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat; 

f) véleményt nyilvánít az oktatásért felelős miniszterrel kötött köznevelési szerződés megkötése 

előtt egyházi és magánintézmények esetében; 

g) részt vesz a kötelezően felvett tanulók létszámának meghatározásában egyházi és 

magánintézmények tekintetében köznevelési szerződés esetén; 

h) előkészíti a Kormányhivatal és a szakképző iskola feladatellátási kötelezettséggel nem 

rendelkező nem állami fenntartója között megkötésre kerülő szakképzési megállapodást; 

i) összegyűjti és továbbítja az oktatásért felelős minisztérium felé a nem állami 

intézményfenntartótól érkező baleseti jegyzőkönyveket; 

j) közreműködik az OH által szervezett országos pedagógiai tárgyú mérések szervezésében; 

k) közreműködik az OH által szervezett országos versenyek szervezésében; 

l) közreműködik az OH által szervezett középfokú felvételi eljárás szervezésében; 
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m) ellátja a köznevelési intézmények által meghirdetett rendkívüli felvételi eljárás adatainak a 

kormányhivatal honlapján való közzétételével kapcsolatos feladatokat;  

n) ellátja az iskolák felvételi körzetének, valamint a pedagógiai szakszolgálat működési 

körzetének meghatározásával és közzétételével kapcsolatos feladatokat;  

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

nyilatkozata alapján;  

p) közreműködik a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésében; 

q) a köznevelés-fejlesztési tervvel kapcsolatban az Nkt. 75. § (1) bekezdése alapján ellátja a 

229/2012. Korm. rendelet 21/B. §-ában meghatározott feladatokat. 

r) ellátja az iskolai beiratkozás idejének meghatározásával és közzétételével kapcsolatos 

feladatokat; 

s) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint megbízza az érettségi vizsga 

vizsgabizottságának elnökét, és ellenőrzi a vizsgabizottság tevékenységét;  

t) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint részt vesz az érettségi vizsgák 

szervezésében, és érettségi vizsgabizottságot működtet; 

u) értesíti az OH-t az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztető eseményről;  

v) működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottságot, szükség 

esetén megkéri a Kormányhivatal vezetőjének engedélyét arra, hogy a független vizsga a 

jogszabálytól eltérő időpontban legyen; 

w) ellátja az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (NSZFH) által elkészített szakmai 

vizsgatételeknek az NSZFH által működtetett vizsgaközpontok részére történő eljuttatásával 

kapcsolatos feladatokat. 

x) az OH rend. 8.§ (2) bek. alapján az érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban 

meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként jár el. 

 

8. § 

(1) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) ellátja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) VII. fejezetében foglalt törvényességi felügyelettel kapcsolatos 

feladatokat és előkészíti az ezzel kapcsolatos döntéseket; 

b) ellátja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) X. 

fejezetében foglalt törvényességi felügyelettel kapcsolatos feladatokat és előkészíti az ezzel 

kapcsolatos döntéseket;  

c) ellenőrzi – törvényességi felügyelet keretében – a területfejlesztési önkormányzati társulások 

és a térségi fejlesztési tanács szabályzatainak, szervezetének, működésének, döntéshozatali 

eljárásának, határozatainak, illetve egyéb döntéseinek jogszerűségét, és jogszabálysértés 

esetén megteszi a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben 

meghatározott intézkedéseket;  

d) ellátja a helyi földbizottságok mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. 

évi CCXII. törvény 103/B-103/C. §-ában meghatározott törvényességi felügyeletét; 

e) az érdekelt önkormányzatok megegyezésének hiányában, az Mötv. 85. §-a alapján előkészíti 

a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések kijelöléséről, valamint a megállapodás 

pótlásáról szóló döntést, továbbá a közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló 

megállapodás megkötését megtagadó döntés jóváhagyását; 
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f) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározottak alapján vizsgálat 

lefolytatását kezdeményezheti a közbeszerzési ügyekben felülvizsgálatra jogosult szervnél, 

amennyiben a Kormányhivatal feladatainak ellátása során ennek szükségessége felmerül; 

g) 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 rendeletben meghatározott feladatokat; 

h) ellátja a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényből 

adódó feladatokat; 

i) a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján ellenőrzi a 

területszervezési eljárás törvényességét, értékeli a kezdeményezés törvényi feltételeinek 

teljesítését, előkészítni azoknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős 

miniszter részére történő felterjesztését; 

j) ellátja az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII. 30.) kormányrendeletből adódó feladatokat; 

k) közreműködik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben 

meghatározott, előzetes kormány-hozzájárulás előkészítő eljárásban. 

l) feldolgozza és elemzi a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletének tapasztalatait; 

m) gondoskodik a törvényességi felügyelettel, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi 

önkormányzatok működésével kapcsolatos adatok gyűjtéséről, azok ellenőrzéséről, 

feldolgozásáról; 

n) feldolgozza és elemzi a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletének 

tapasztalatait; 

o) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket; 

p) közreműködik javaslattevőként a Kormánynak az Njtv. 150. § d) pontjában, döntés-

előkészítőként az Njtv. 150. § e) pontjában, kezdeményezőként a nemzetpolitikáért felelős 

miniszternek az Njtv. 151. § a) pontjában meghatározott feladatai ellátásában; 

q) ellátja a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: Njkr.) meghatározott feladatokat; 

r) gondoskodik az önkormányzatok adatainak Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 

keretében történő aktualizálásáról. 

(2) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a koordinációs feladatai körében: 

a) szakmai értekezletet tart a jegyzők és ügyintézők számára; 

b) lefolytatja a Njtv. 83. § (3) bekezdésében foglalt egyeztetést;  

c) lefolytatja a Njtv. 84. § (6) bekezdésében foglalt egyeztetést és szükség esetén törvényességi 

felügyeleti jogkörben eljár; 

d) gondoskodik a polgármesteri tisztség megszűnését követően a munkakör-átadási 

jegyzőkönyvnek a Kormánymegbízott által történő aláírásáról;  

e) közreműködik a nemzetiségi önkormányzat elnökének személyében bekövetkező változás 

esetén az átadás-átvételi eljárásban. 
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9. § 

(1) Az Építésügyi Osztály a hatósági jogalkalmazási tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) az építésügyi hatósági szakügyintézők 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. A 

határidők számítására a Ket. 65. §-ában és az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell 

alkalmazni; 

b) 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 fellebbezés felterjesztését követően az építésügyi hatósági szakügyintéző 

haladéktalanul, valamint az eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a 

Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik-e; 

c) az építésügyi hatósági szakügyintéző, 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 az építésügyi hatósági 

szakügyintéző - amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesítési 

kötelezettsége fennáll - értesíti az ügyfelet/ügyfeleket; 

e) az építésügyi hatósági szakügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi 

teljesítése veszélyben van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási 

intézkedést; 

f) az építésügyi hatósági szakügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását 

a Ket. 30.§-ában meghatározott feltételek fennállása esetén; 

g) az építésügyi hatósági szakügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-

ában meghatározott feltételek bekövetkezése esetén; 

h) az építésügyi hatósági szakügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést a Ket. 32. §-

ában meghatározott feltételek fennállása esetén; 

i) a hatósági szakeljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet 

és képviseleti jogosultságot az építésügyi hatósági szakügyintéző az eljárás során 

folyamatosan vizsgálja; 

j) az építésügyi hatósági szakügyintéző 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 az építésügyi hatósági szakügyintéző 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) az építésügyi hatósági szakügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-

ában foglaltak szerint vehet igénybe; 

m) a Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben az építésügyi hatósági szakügyintéző előkészíti 

az eljárási bírság kiszabását tartalmazó döntést; 

n) az eljárás során az építésügyi hatósági szakügyintéző 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) az építésügyi hatósági szakügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás 

résztvevőit; 

p) az építésügyi hatósági szakügyintéző 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) az építésügyi hatósági szakügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés 

közléséről, nyilvános közzétételéről; 

r) az építésügyi hatósági szakügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott 

fellebbezés esetén 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) az építésügyi hatósági szakügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben; 

u) az építésügyi hatósági szakügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében 

korlátozott, és a cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

(2) Az Építésügyi Osztály az ellenőrzési tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságoknál tartandó ellenőrzések cél- és 

utóvizsgálatok időpontja a Kormányhivatal éves munkaterve alapján kerül kitűzésre; 

b) az ellenőrzési cél- és utóvizsgálatok időpontjáról az ellenőrzés időpontja előtt legalább 8 

nappal értesítést küld az ellenőrzött hatóságnak a vizsgálandó időszak és ügykör 

megnevezésével; 

c) az ellenőrzésekre a vizsgált hatóságnál, vagy egyes ügyiratok bekérésével kerül sor; 

d) az ellenőrzések tapasztalatairól az ellenőrzés időpontját követő 30 munkanapon belül 

jegyzőkönyv készül, amely az ellenőrzött hatóságnak megküldésre kerül. 

(3) Az Építésügyi Osztály a felügyeleti tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai feladatokat az ún. véleményezési eljárások 

keretében kell végrehajtani; 

b) a településfejlesztési koncepciók, az integrált településfejlesztési stratégiák és az egyes 

településrendezési eszközök véleményezési eljárása típusuk és eljárási rendjük szerint is 

különböző lehet; 

c) a véleményezési eljárások ügyei önkormányzati (polgármesteri) megkeresésre indulnak. A 

véleményezés első feladata az ügytípus helyes beazonosítása; 

d) a véleményezési eljárások egy- vagy többkörösek lehetnek. Az egyes körök véleményezési 

határideje külön-külön a jogszabályban meghatározott. A szakmai vélemény tartalma szerint 

az építésügy általános szakmai szabályaira és a vonatkozó jogszabályokra épül; 

e) a véleményezési eljárási kör állhat szakmai vélemény kiadásából, vagy jegyzőkönyvezett 

egyeztető tárgyalás összehívásából és megtartásából. Az a)-e) pontok szerinti 

tevékenységeket az állami főépítész látja el. Az állami főépítészt szakügyintézők segítik. 

f) az építésügyi felügyeleti eljárás hivatalból indul. Az eljárásra az (1) bekezdésben foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell; 

g) a Ket. 42-43. §-a szerinti kizárási eljárás az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szerv bejelentése alapján indul, az ügyintézési határidő 8 nap. 

(4) Az Építésügyi Osztály a koordinációs tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 
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a) az építésügyi szakmai továbbképzések és építésügyi vizsgák az építésügyi, az 

építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és 

kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülnek 

megszervezésre és lebonyolításra;  

b) a főépítészi vizsga a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti „főépítészi 

vizsga eljárásrendje” szerint kerül megszervezésre és lebonyolításra; 

c) az elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok, valamint a települési főépítészek 

részére tartandó szakmai értekezletek időpontjáról előzetes értesítés kerül kiküldésre az 

értekezlet időpontját megelőzően legalább 8 nappal; 

d) a szakmai értekezletekről emlékeztető készül az értekezletet követő 15 napon belül. 

 

 

(5) Az Építésügyi Osztály a funkcionális tevékenysége során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) az osztály által meghozott döntések ellen indított perekkel, nem peres eljárásokkal  

összefüggő beadványokat (előkészítő iratok, ellenkérelmek, fellebbezések, nyilatkozatok stb.) 

az osztály a jogi perképviseleti feladatokat ellátó szervezeti egységgel együttműködve készíti 

elő; 

b) a perekben, nem peres eljárásokban a jogtanácsosi feladatokat a főosztályvezető látja el, az 

építésügyi hatósági szakügyintéző a tárgyaláson a jogtanácsossal együtt, vagy őt 

helyettesítve vesz részt; 

c) az osztály ügyeiben keletkezett perekben, nem peres eljárásokban az építésügyi hatósági 

szakügyintéző szükség szerint a Hatósági Osztály megkeresése alapján a tárgyaláson 

személyesen, vagy a beadvány elkészítésében működik közre. 

 

10. § 

(1) A Hatósági Osztály a hatósági jogalkalmazási tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

a) a hatósági szakügyintézők 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 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 szakügyintéző haladéktalanul, 

valamint az eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik-e; 

c) a hatósági szakügyintéző, 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 

szakügyintéző - amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesítési 

kötelezettsége fennáll - értesíti az ügyfelet/ügyfeleket; 
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e) a hatósági szakügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése 

veszélyben van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést; 

f) a hatósági szakügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30. 

§-ában meghatározott feltételek fennállása esetén; 

g) amennyiben ennek törvényi feltételei fennállnak a hatósági szakügyintéző előkészítni a függő 

hatályú döntést; 

h) a hatósági szakügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában 

meghatározott feltételek bekövetkezése esetén; 

i) a hatósági szakügyintéző előkészíti az eljárást felfüggesztő döntést – amennyiben ezt törvény 

lehetővé teszi – a Ket. 32. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén;    

j) a hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot a hatósági szakügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja; 

k) a hatósági szakügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 

kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén;  

l) a döntés előkészítése során a hatósági szakügyintéző 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; 

m) a hatósági szakügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak 

szerint vehet igénybe; 

n) a Ket. 61. §-ában meghatározott esetekben a hatósági szakügyintéző előkészíti az eljárási 

bírság kiszabását tartalmazó döntést; 

o) az eljárás során a hatósági szakügyintéző 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; 

p) a hatósági szakügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit; 

q) a hatósági szakügyintéző 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; 

r) a hatósági szakügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai szerint a döntés közléséről, nyilvános 

közzétételéről; 

s) a hatósági szakügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés esetén 

gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről 

kialakított álláspont előkészítéséről; 

t) az ügyintézés során a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül kell előkészíteni;  

u) a hatósági szakügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben; 

v) a hatósági szakügyintéző kiemelt figyelmet fordít a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére. 

(2) A Hatósági Osztály az ellenőrzési tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a kormánymegbízott által a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járási (kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján jóváhagyott 

éves összevont ellenőrzési terv alapján végzi a Ket. végrehajtásának és a hatósági 

tevékenység jogszerűségének ellenőrzését; 
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b) a tervezett ellenőrzési időpontról előzetesen értesíti az ellenőrizni tervezett szerv vezetőjét, 

tájékoztatva az ellenőrzés időpontjáról, az ellenőrzési időszakról, megjelölve az ellenőrizni 

szánt iratmennyiséget; 

c) az ellenőrzés helyszínen vagy iratbekérés alapján a hatósági osztály hivatali helyiségében 

tételesen vagy szúrópróba szerint történik; 

d) az ügyiratok áttekintését követően 10 munkanapon belül részletes ellenőrzési jegyzőkönyv 

készül, amely tartalmazza az ellenőrzés jogalapját, az ellenőrzést végző kormányzati 

tisztviselők nevét, hivatali beosztását, az ellenőrzött szerv nevét, címét, az ellenőrzési 

időszakot, a részletes ellenőrzési megállapításokat és az azokat megalapozó iratok jegyzékét, 

jogszabályi hivatkozásokat; 

e) az ellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzést végző kormányzati tisztviselők aláírják és 

megküldik az ellenőrzött szerv vezetőjének azzal, hogy a jegyzőkönyvben írtakkal kapcsolatos 

véleményéről az ellenőrzést végzőt 15 napon belül tájékoztassa; 

f) ellenvélemény előterjesztése esetén személyes megbeszélés során egyeztetés történik, 

amelynek eredményeként – az ellenvélemény elfogadása esetén – az ellenőrzési 

jegyzőkönyv. 

(3) A Hatósági Osztály a felügyeleti tevékenység során a 12. § (2) bekezdésben rögzített 

munkafolyamatot alkalmazza a felügyeleti tevékenységre vonatkozó eltérésekkel. 

(4) A Hatósági Osztály a közérdekű bejelentés vagy panasz intézése során, valamint a Törvényességi 

Felügyeleti Osztály a 7. § (3) bekezdés o) pontjaiban rögzített törvényességi felügyeleti feladatai 

körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a közérdekű bejelentésnek vagy panasznak (továbbiakban: bejelentés) minősülő beadvány 

beérkezését követően – amennyiben azt nem az eljárásra jogosult szervhez tették – nyolc 

napon belül át kell tenni az eljárásra jogosult szervhez; 

b) az áttételről a bejelentőt a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. 

tv. 1. § (5) bekezdése alapján értesíteni kell; 

c) a bejelentés elbírálási ideje 30 nap, ha az elbírálást megalapozó vizsgálat várhatóan 

hosszabb ideig tart, a bejelentőt erről tájékoztatni kell; 

d) a bejelentő szükség esetén meghallgatható; 

e) a megtett intézkedésről vagy annak hiányáról a vizsgálat befejezésekor a bejelentőt – egyes 

titoknak minősülő adat kivételével – értesíteni kell; 

f) a bejelentés vizsgálata mellőzhető ismételt bejelentés vagy meghatározott idő eltelte esetén; 

g) alapos bejelentés alapján a szükséges intézkedés megtételéről a hatóság köteles 

gondoskodni; 

h) a hatóság a közérdekű bejelentőt jogszabályban előírt módon köteles védeni. 

(5) A Hatósági Osztály a koordinációs tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a)  a hatósági szakügyintéző folyamatosan figyelemmel kíséri azon jogszabályok hatályba 

lépését, amelyek egy beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé 

nyilvánítanak; 

b) a hatósági szakügyintéző a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet vezetőjének 

elektronikus úton részletes tájékoztatást nyújt a minden hét hétfőn megküldendő, az adott 

eljárásban a tárgy hetet megelőző héten bekövetkező változásokat tartalmazó 

adatszolgáltatás teljesítéséről; 

c) a beérkezett adattáblákat a Miniszterelnökség által meghatározott excel táblában összesíti; 

d) a hatósági szakügyintéző a Miniszterelnökségnek havonta küldendő, összesített adattáblát a 

határidő lejárta előtt aláírásra a Kormánymegbízott elé terjeszti; 
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e) a hatósági szakügyintéző negyedévente a havi adatszolgáltatás helyett negyedéves 

adatszolgáltatást készít, amelyhez szöveges jelentést is ír és ezt követően terjeszti aláírásra a 

Kormánymegbízottnak; 

f) a hatósági szakügyintéző mind a havi, mind a negyedéves adatszolgáltatás Győr-Gönyű 

kikötőben megvalósuló beruházással érintett részét elektronikus úton megküldi a Győr-Gönyű 

Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséért felelős miniszteri biztos részére is. 

(6) A Hatósági Osztály a funkcionális tevékenysége során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a hatósági szakügyintéző a keresettel megtámadott döntést az általa elkészített és a 

jogtanácsos által jóváhagyott ellenkérelemmel, nyilatkozattal együtt továbbítja a bírósághoz; 

b) a hatósági szakügyintéző előkészíti a bírósági felhívásra vonatkozó nyilatkozatot; 

c) a hatósági szakügyintéző megjelenik a bíróság által kitűzött tárgyalási napon és képviseli a 

kormányhivatalt; 

d) a hatósági szakügyintéző gondoskodik a közigazgatási perrel kapcsolatos nyilatkozatok, 

beadványok, bizonyítási eszközök előkészítéséről és megtételéről; 

e) a hatósági szakügyintéző gondoskodik a jogerős bírói döntésben foglaltak végrehajtásáról; 

f) a hatósági szakügyintéző az a) – f) pontba nem tartozó kormányhivatalon belüli és kívüli 

megkeresések alapján tájékoztatást nyújt, véleményt nyilvánít az alkalmazandó jogszabályi 

rendelkezésekről. 

(7) A Hatósági Osztály az egyéb szolgáltatási körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a hatósági szakügyintéző a postán beérkező igazolványt a megjelenő ügyfélnek átadja; 

b) a diákkedvezményre jogosító matrica elhelyezése során az alábbi munkafolyamatot követi: a 

hatósági szakügyintéző tanévenként az Oktatási Hivatal által postázott diákkedvezményre 

jogosító érvényesítő matricát elhelyezi a kérelmező Magyar/Hozzátartozói Igazolványában. A 

kérelmező jogosultságát az elbíráló hatóság listás értesítéséből ellenőrzi. A beragasztott 

matrica sorszámát a nyilvántartásban rögzíti; 

c) a pótfüzet intézése során az alábbi munkafolyamatot követi: A hatósági szakügyintéző a betelt 

Magyar/Hozzátartozói igazolványba a Kormányhivatal kérelem alapján újabb 5 évre érvényes 

pótfüzetet csatol, a pótfüzet kiadását a MIG nyilvántartásban rögzíti. 

 

11. § 

(1) Az Oktatási Osztály a hatósági jogalkalmazási tevékenység során az alábbi munkafolyamatot 

követi: 

1) a munkaköre alapján felelős szakügyintéző (a továbbiakban: szakügyintéző) 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 az Nkt. 38. § (7) bekezdése, 58. § (5) bekezdése, az Szt. 14. § (9) 

bekezdése, hosszabbat az Nkt. 96. § (3) bekezdése állapít meg. A határidők számítására a 

Ket. 65. §-ában és az ágazati jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni; 

2) 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 szakügyintéző haladéktalanul, valamint az 

eljárás során folyamatosan ellenőrizi, hogy az eljárásra a Kormányhivatal hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkezik-e; 
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3) a szakügyintéző, ha a Kormányhivatal hatáskörének vagy illetékességének a hiányát állapítja 

meg, előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti áttételt; 

4) ha az eljárás a Kormányhivatal hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szakügyintéző - 

amennyiben a Ket. 29. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti értesítési kötelezettsége fennáll - 

értesíti az ügyfelet/ügyfeleket; 

5) a szakügyintéző, ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben 

van, előkészíti a Ket. 29/A. §-ában meghatározott biztosítási intézkedést; 

6) a szakügyintéző előkészíti a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását a Ket. 30.§-ában 

meghatározott feltételek fennállása esetén; 

7) amennyiben ennek törvényi feltételei fennállnak a szakügyintéző előkészítni a függő hatályú 

döntést; 

8) a szakügyintéző előkészíti az eljárást megszüntető döntést a Ket. 31. §-ában meghatározott 

feltételek bekövetkezése esetén; 

9) a szakügyintéző – amennyiben törvény lehetővé teszi – előkészíti az eljárást felfüggesztő 

döntést a Ket. 32. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén;  

10) a hatósági eljárás során a Ket. 40. §-a szerinti képviseletnek van helye. A jogképességet és 

képviseleti jogosultságot a szakügyintéző az eljárás során folyamatosan vizsgálja; 

11) a szakügyintéző a Ket. 116. §-ában foglaltakra tekintettel előkészíti az eljáró hatóság 

kijelölését tartalmazó döntést a Ket. 42-43. §-ában foglaltak fennállása esetén; 

12) a döntés előkészítése során a szakügyintéző 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; 

13) a szakügyintéző az eljárás során szakértőt, tolmácsot a Ket. 58-60. §-ában foglaltak szerint 

vehet igénybe; 

14) a Ket. 61. §-ában, valamint az Nkt. 79. § (3) bekezdés c) pontjában, (4)–(5) bekezdésében, a 

Szt. 20. § (2) bekezdésében, továbbá a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó 

engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes 

szabályairól szóló 111/2010. Korm. rendelet (a továbbiakban: 111/2010. korm. rend.) 8. §-

ában meghatározott esetekben a szakügyintéző előkészíti az eljárási bírság kiszabását 

tartalmazó döntést; 

15) az eljárás során a szakügyintéző 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; 

16) a szakügyintéző a Ket. 46-49. §-ai szerint idézi vagy értesíti az eljárás résztvevőit; 

17) a szakügyintéző 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; 

18) a szakügyintéző gondoskodik a Ket. szabályai, valamint az Nkt. 21. § (12) bekezdése, 34. § 

(3), 79. § (3) bekezdés b) és d) pontja, Szt. 20. § (3)-(4) bekezdése, a 111/2010. korm. rend. 

6. § (6) és (8) bekezdése, 8. § (4) bekezdése, 9. § (3) bekezdése, továbbá a nemzeti 

köznevelésről szóló 229/2012. Korm. rendelet (a továbbiakban 229/2012. korm. rend.) 26. § 

(2) bekezdése, 37/I. § (3) bekezdése szerint a döntés közléséről, nyilvános közzétételéről; 
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19) a szakügyintéző az I. fokon meghozott döntése ellen benyújtott fellebbezés esetén 

gondoskodik annak a Ket. 102. §-ában foglaltak szerinti felterjesztésről, a fellebbezésről 

kialakított álláspont előkészítéséről; 

20) a szakügyintéző a döntéseket a szakmai szabályok betartása mellett a lehető legrövidebb 

időn belül előkészíti; 

21) a szakügyintézők közreműködnek a hatósági statisztikai adatgyűjtésben; 

22) a szakügyintézők kiemelt figyelmet fordítanak a cselekvőképességében korlátozott, és a 

cselekvőképtelen személyek jogainak érvényesítésére; 

23) a nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények 

nyilvántartásba vételével és működési engedélyének kiadásával kapcsolatos munkafolyamat 

az alábbi: 

a. a szakügyintéző az ügyfél kérelmére elsőfokú hatóságként az Nkt. 21. § (1)-(7) 

bekezdései alapján, illetve a nyilvántartás kötelező adatainak változását a fenntartó 

bejelentése alapján a nyilvántartásba bejegyzi; 

b. a szakügyintéző a KIR-en keresztül kezdeményezi az újonnan létesített egyházi, magán 

és nemzetiségi önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények számára az OM 

azonosító kiadását; 

c. a köznevelési intézmény nyilvántartásból való törléséről szóló jogerős határozatot a 

kormányhivatal megküldi az állami intézményfenntartó központnak, szakképző iskola 

esetében az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, települési önkormányzatnak. 

A határozat tartalmazza annak az intézménynek a kijelölését, amely a gyermek, a tanuló 

felvételét nem tagadhatja meg; 

d. a szakügyintéző a köznevelési intézmény törléséről értesíti a költségvetési hozzájárulást 

folyósító szervet; 

e. az EMMI rendelet 157. § (2) bekezdése alapján a feladatellátási hely szerint illetékes 

Kormányhivatalnál az intézmény alapítója a nyilvántartásba vételt követő hat hónapon 

belül kezdeményezheti a működési engedély kiadását. Az engedély kiadásával 

kapcsolatos eljárás keretében az EMMI rendelet 158. §-ában foglaltakat vizsgálja; 

f. az ügyintézési határidő a nyilvántartásba vételi eljárásnál 21 nap, a működési 

engedélyezési eljárásnál az Nkt. 96. § (3) bekezdés szerint két hónap. 

23) Az Oktatási Osztály a hatósági jogalkalmazói feladatai körében – a tanköteles tanuló fegyelmi 

büntetése esetén jogszabály által meghatározott esetben intézményt jelöl ki a tanuló számára 

– az alábbi munkafolyamatot követi: 

a. a szakügyintéző az Nkt. az 58. § (4) bekezdés e-f) pontjában, valamint az 58. § (7) 

bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén intézményt jelöl ki a 

tanuló számára. A szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az 

esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő 

kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a Kormányhivatal – a Ket. 

általános ügyintézési határidejétől eltérően, az ágazati jogszabály szerint – hét napon 

belül köteles másik iskolát, kollégiumot kijelölni számára; 

b. az elsőfokú eljárás kérelemre indul, mely kérelmet a szakügyintéző hatáskör és 

illetékesség szempontjából ellenőriz. Amennyiben a Kormányhivatal hatáskörrel vagy 

illetékességgel nem rendelkezik, akkor a szakügyintéző előkészíti a Ket. 22. §-a szerinti 

áttételt. A szakügyintéző a Ket. 30. § bekezdés b) pontja alapján a hatóság a kérelmet 

érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha a hatóságnak nincs hatásköre 

vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye; 
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c. ha a kérelem nem felel meg a Ket. 35. § bekezdésében, továbbá a 36. § (1) 

bekezdésében foglalt követelményeknek, a szakügyintéző a kérelem beérkezésétől 

számított nyolc napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet; 

d. a szakügyintéző a rendelkezésre álló adatok alapján tisztázza a tényállást, valamint a Ket. 

7. § bekezdése alapján az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb költséget okozva 

előkészíti az intézmény kijelölésére vonatkozó döntést. Kötelezi a tanulót, hogy a 

határozat kézhezvételét követő napon a kijelölt intézmény meghatározott osztályába 

iratkozzon be. Felhívja továbbá a szülő, vagy törvényes képviselő figyelmét, hogy a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint szabálysértést követ el az a szülő, 

aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, 

illetve az iskolába nem íratja be; 

e. az előkészített elsőfokú döntés azért nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajthatónak, mert a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral 

járna a tanuló számára. Az Nkt. hatálya alá tartozó ügyekben a Kormányhivatal által 

hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést az OH szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. 

rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az OH bírálja el; 

f. a szakügyintéző a Ket. szabályai szerint gondoskodik a döntés közléséről. 

 

 

24) Az Szt. szerinti szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadására irányuló 

engedélyezési eljárást érintően – a munkafolyamat az alábbi: 

a. iskolarendszeren kívüli szakképzést követő komplex szakmai vizsgát a komplex szakmai 

vizsga szervezését engedélyező Kormányhivatal által lefolytatott engedélyezési eljárás 

alapján arra vizsgaszervezési engedélyt kapott intézmény szervezhet. A vizsgaszervezési 

engedély – az abban meghatározott, állam által elismert szakképesítések tekintetében – 

visszavonásig jogosít Magyarország területére kiterjedően komplex szakmai vizsgák 

szervezésére; 

b. az eljárás során a Kormányhivatal szakügyintézője a 111/2010. Korm. rendelet 1. § 

bekezdésében foglalt feltételek együttes fennállását vizsgálja. Az ügyintéző az engedély 

kiadása iránti kérelemről szakértő bevonásával, helyszíni szemle tartását követően készíti 

elő kiadmányozásra a döntést; 

c. a 111/2010. Korm. rendelet 4. § -a szerint a vizsgaszervezési engedéllyel rendelkező 

intézmény további szakképesítés vizsgaszervezési jogának megszervezésre irányuló 

kérelme esetén a Kormányhivatal szakügyintézője a Korm. rendelet 1–3. §-ban foglaltak 

szerint jár el. A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési eljárásért, az 

engedély további szakképesítésekre történő kiterjesztésére, az engedélyben szereplő 

szakképesítések számának csökkentésére, az engedéllyel rendelkező vizsgaszervező 

intézménynek a nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárásért igazgatási szolgáltatási 

díjat kell fizetni [Szt. 18. § (2) bek., valamint 12/2010. SZMM rendelet 1. § és 2. §  (2) 

bek.]; 

d. a Kormányhivatal a vizsgaszervezési engedélyt megadó döntés egy példányát megküldi 

az érintett szakképesítésért felelős miniszternek és az állami szakképzési és 

felnőttképzési szervnek; 
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e. az Szt. 19. § (1) bekezdésében nevezett esetekben a Kormányhivatal szakügyintézője – a 

komplex szakmai vizsga szakmai ellenőrzésére jogosult szerv megkeresése alapján vagy 

egyébként hivatalból – az intézmény vizsgaszervezési engedélyének visszavonásáról 

szóló döntést kiadmányozásra előkészíti, és az érintett vizsgaszervező intézményt 

Kormányhivatal négy évre eltiltja a szakmai vizsgaszervezési tevékenységtől. Erről a 

jogsértést megállapító határozatban a komplex szakmai vizsgát szervező intézményt, 

valamint az érintett szakképesítésért felelős minisztert és az állami szakképzési és 

felnőttképzési szervet tájékoztatni kell; 

f. . ha a Kormányhivatal jogosultság hiányában, jogellenesen folytatott komplex szakmai 

vizsgaszervezési tevékenységről a komplex szakmai vizsga lebonyolítása közben szerez 

tudomást, a Kormányhivatal ügyintézője a komplex szakmai vizsga felfüggesztését, és 

ezzel egyidejűleg a szervezővel szemben bírság kiszabását kezdeményezi. (Szt. 20. § (1) 

bekezdés); 

g. a Kormányhivatal törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, továbbá az 

engedélyét visszavonja, ha az intézménynek a képzési jogosultsága megszűnt, és a 

nyilvántartásba vett intézmény nem rendelkezik felnőttképzési tevékenység folytatására 

jogosító engedéllyel [111/2010. Korm. rendelet 12/A. § (2) bek.].  

(2) Az Oktatási Osztály az ellenőrzési tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) Az ellenőrzések célja a köznevelés területén a jogszerű és szakszerű működés biztosítása. 

b) Az ellenőrzéssel elérni kívánt célt a jogalkotó az Nkt. 86. § (1) bekezdésében az alábbi típusú 

ellenőrzésekkel biztosítja: 

1. törvényességi ellenőrzés: az Nkt. 34. § (2) bekezdése szerint a Kormányhivatal legalább 

kétévente végzi az egyházi, magán köznevelési intézmény és a nemzetiségi 

önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének 

törvényességi ellenőrzését, amelynek eredményéről értesíti a költségvetési hozzájárulást 

folyósító szervet. A Kormányhivatal a törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy 

a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez 

szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e; 

2. hatósági ellenőrzés: az Nkt. 79. § (2) bekezdése szerint a Kormányhivatal hatósági 

ellenőrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek 

megfelelő működését. 

c) Az Nkt. 34. § (4) bekezdése szerint a Kormányhivatal törvényességi ellenőrzési eljárására a 

Ket. hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni: 

1. a szakügyintéző megtervezi a konkrét ellenőrzést (ellenőrzési program); 

2. a szakügyintéző elkészíti az ügyfél írásos értesítését az ellenőrzésről, amely küldhető 

postai úton (tértivevényesen), vagy átadható személyesen helyszíni ellenőrzés során, ha 

az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné. Az értesítő irat levél, 

vagy végzés (helyszíni ellenőrzés időpontját meghatározó) formájában készül; 

3. a szakügyintéző elkészíti a dokumentumok, adatok bekéréséről szóló iratot (ha ezt az 

ellenőrzési eszközt választottuk); 

4. a szakügyintéző elkészíti a szakértő kirendelő végzést, ha szakértő kirendelésére kerül 

sor; 

5. a szakügyintéző elkészíti a megbízóleveleket; 

6. a szakügyintéző elvégzi a beérkezett dokumentumok vizsgálatát, melyről a Ket. alapján 

feljegyzést, vagy jegyzőkönyvet készít; 

7. azszakügyintéző lefolytatja a helyszíni ellenőrzést a szemle szabályai szerint; 
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8. a szakügyintéző kiadmányozásra előkészíti a döntést tartalmazó dokumentumot. A 

köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése (a kormányhivatal az intézmény 

működésének jogszerűségét vizsgálja) esetén: jogsértés hiányában lezárás, kisebb 

jogsértés esetén figyelemfelhívás a jogsértés megszüntetésére, súlyos, orvosolhatatlan 

jogsértés esetén felügyeleti bírság kiszabása, illetve hatáskörébe tartozó eljárás 

megindítása az Nkt. 79. §-ában leírtak szerint. 

Az egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények 

fenntartóinak törvényességi ellenőrzése (a Kormányhivatal azt vizsgálja, hogy a fenntartó 

intézményét a hatályos alapító okiratban és működési engedélyben foglaltak szerint, a 

jogszabályoknak megfelelően működteti-e) esetén: jogsértés hiányában lezárás, jogsértés 

esetén figyelemfelhívás a jogsértés megszüntetésére megfelelő határidő szabásával. Ha a 

fenntartó a jogsértést határidőre nem szünteti meg, a Kormányhivatal megindítja az 

intézmény nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos eljárást az Nkt. 21. § (8) g) pont, 

(10) d) pont alapján. 

9. szabálysértési eljárás kezdeményezése esetén a szakügyintéző indokolt esetben 

kiadmányozásra előkészíti a szabálysértési eljárást kezdeményező iratot; 

10.  a szakügyintéző az ellenőrzési tervben foglaltak, valamint az ellenőrzési tervben nem 

szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a 

levont következtetésekről a következő ellenőrzési időszak lezárása előtt ellenőrzési 

jelentést készít, amely tartalmazza legalább az ellenőrzések számát, az ellenőrzések 

eredményét, a megállapított jogsértések típusait, továbbá a hatóság vezetője által 

meghatározott egyéb statisztikai adatokat. Az ellenőrzési tervet és jelentést a hatóság a 

honlapján és ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi. Az ellenőrzési tervet 

úgy, illetve azon részeit kell közzétenni, hogy az ne veszélyeztesse az ellenőrzések célját 

[Ket. 91 § (2)-(3) bek.]. A szakügyintéző az utóellenőrzés munkafolyamatát a hatósági 

ellenőrzés munkafolyamata szerint készíti elő, folytatja le. 

(3) Az Oktatási Osztály az egyéb szolgáltatási feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint részt vesz az érettségi vizsgák 

szervezésében, megbízza az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét, ellenőrzi a 

vizsgabizottság tevékenységét, érettségi vizsgabizottságot működtet, a munkafolyamat az 

alábbi: 

[a szakügyintéző az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Korm. rendelet alapján látja el a feladatokat]: 

1. ügyfélszolgálat ellátása, segítségnyújtás a felmerülő kérdésekben iskoláknak, 

pedagógusoknak, jelentkezőknek, szülőknek; 

2. megbízza az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét, a tantárgyi bizottságok tagjait; 

3. az október-novemberi vizsgaidőszakra a vizsgaszervező középiskolák kijelölése; 

4. érettségi jelentkezések fogadása, regisztrálása; 

5. az emelt és középszintű érettségi vizsgaközpontok, valamint a vizsgán közreműködők 

felkérése. Emelt szintű írásbeli vizsgák szervezése, lebonyolításának irányítása. Emelt 

szintű vizsgadolgozatok javításának szervezése, lebonyolításának irányítása. Emelt szintű 

szóbeli vizsgák szervezése, lebonyolításának irányítása. Az emelt szintű vizsgák helyszíni 

ellenőrzése; 

6. vizsgázói és vizsgaelnöki észrevételek kezelése; 

7. középiskolák által szervezett vizsgák lebonyolításának támogatása. A középszintű vizsgák 

helyszíni ellenőrzése; 
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8. a KH mellett működő vizsgabizottságok működtetése; 

9. fellebbezések kezelése; 

10. érettségi vizsgaelnökök képzése; 

11. vizsgáztatói és vizsgahelyszíni szerződések előkészítése. Vizsgáztatói és vizsgahelyszíni 

teljesítésigazolások elkészítése. Az iskolákban szervezett érettségi vizsgák 

vizsgadokumentumainak érkeztetése, ellenőrzése, őrzése és kezelése. 

b) az iskolák felvételi és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének 

meghatározásához munkafolyamat az alábbi: 

1. a feladatot végző szakügyintéző az Nkt. 50. § (8) bekezdése és az EMMI rendelet 24. § 

(1) bekezdése alapján minden év november utolsó napjáig bekéri az önkormányzatok 

előzetes véleményét, javaslatát a körzethatárokat érintően, továbbá a jegyzőktől 

hátrányos helyzetű tanulók létszámát tagintézményi bontásban; 

2. a szakügyintéző összesíti az adatokat és előkészíti egyeztetésre a körzethatárokkal 

kapcsolatos tervezetet; 

3. a szakügyintéző a tervezetet kiküldi az önkormányzatoknak véleményezésre, a 

nemzetiségi önkormányzatoknak egyetértésre; 

4. a szakügyintéző a beérkezett javaslatok és egyetértő nyilatkozatok alapján véglegesíti a 

körzethatárokról, működési körzetekről szóló tervezetet és döntéshozatalra – a szolgálati 

út betartásával – eljuttatja a kormánymegbízottnak; 

5. a kormánymegbízott február utolsó napjáig jóváhagyja a beiskolázási körzethatárokat; 

6. a szakügyintéző a jóváhagyott beosztást megküldi a fenntartóknak és a köznevelési 

intézményeknek, valamint gondoskodik arról, hogy a Kormányhivatal honlapján 

közzétételre kerüljön; 

7. a 229/2012. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően a döntést követő tizenöt 

napon belül a körzethatárokat tartalmazó döntést megküldi a KIR-be. 

c)  a köznevelés-fejlesztési tervvel kapcsolatosan a munkafolyamat az alábbi: 

1. a szakügyintéző befogadja az egyházi fenntartó egyoldalú nyilatkozatát, amivel kifejezi, 

hogy vállalja az állami feladatellátásban való közreműködést; 

2. az egyoldalú nyilatkozat alapján a szakügyintéző kezdeményezi a nevelési-oktatási 

intézmény felvételét a köznevelés-fejlesztési tervbe (Nkt. 32. § (2)); 

3. a szakügyintéző a köznevelés-fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatokat a jogszabályban 

meghatározottak alapján végzi (Nkt. 75. § (1); 229/2012. Korm. rendelet 21/B. §); 

 

d)  nyilvántartások vezetése, törlése, a munkafolyamat az alábbi: 

1. a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Kormányhivatal 

szakügyintézője a köznevelési intézmény működési engedélyét a jogerőre emelkedését 

követő öt napon belül elektronikus formában küldi meg az OH számára. Egyúttal csatolja 

a köznevelési intézmény jogerős nyilvántartásba vételéről szóló határozatot, költségvetési 

szerv esetén a törzskönyvi bejegyzésről szóló törzskönyvi igazolást, egységes szerkezetű 

alapító okiratát, nem köznevelési feladatát engedélyező jogerős működési engedélyét, a 

fenntartónak a köznevelési intézmény alapítására, fenntartására jogosító okiratait, ha a 

fenntartó e tevékenységet nem jogszabály felhatalmazása alapján látja el; 

2. az Nkt. 34. § (1)
 
bekezdése szerint a Kormányhivatal szakügyintézője elkészíti és vezeti 

az egyházi, magán köznevelési intézmények és a nemzetiségi önkormányzatok által 

fenntartott köznevelési intézmények jegyzékét, biztosítja annak nyilvánosságát. Kérelemre 

hatósági bizonyítványt állít ki az intézmény nyilvántartott adatairól; 
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3. a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a Kormányhivatal 

szakügyintézője az OH által a KIR honlapján biztosított zárt rendszerben rögzíti a 

munkatervében szereplő ellenőrzések adatait, a munkaterven felüli ellenőrzések adatait, 

továbbá az ellenőrzések eredményét; 

4. a Szt. 18. § (3)
 
bekezdése szerint a Kormányhivatal szakügyintézője a komplex szakmai 

vizsga szervezésére engedéllyel rendelkező intézményekről közhiteles hatósági 

nyilvántartást vezet; 

5. a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a 

vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 

9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a Kormányhivatal szakügyintézője törli a 

nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, ha az intézmény azt kéri, engedélye a 

már lebonyolított komplex szakmai vizsga eredményének megsemmisítését eredményező 

jogszabálysértés elkövetése miatt visszavonásra került, vagy felnőttképzési tevékenység 

folytatására jogosító engedélye visszavonásra került; 

6. a Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal szakügyintézője a 

szakképesítés tekintetében törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, ha az 

intézmény azt kéri, vagy a felnőttképzési tevékenység folytatására jogosító engedélye az 

adott szakképesítésre vonatkozóan visszavonásra került; 

7. a Korm. rendelet 12/A § (2) bekezdése szerint a Kormányhivatal szakügyintézője a 

szakképesítés tekintetében törli a nyilvántartásba vett intézményt a nyilvántartásból, ha az 

intézmény képzési jogosultsága megszűnt, és a nyilvántartásba vett intézmény az 

engedélyben szereplő szakképesítés tekintetében nem rendelkezik felnőttképzési 

tevékenység folytatására jogosító engedéllyel. 

e)  működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottságot, a 

munkafolyamat az alábbi: 

1. az EMMI rendelet 73. § (1) bekezdése alapján a Kormányhivatal független vizsgabizottság 

előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát szervez. A kérelmet az EMMI rendelet 73. § (2)-

(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell benyújtani; 

2. a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdés d) pontja alapján a független 

vizsga térítési díj köteles, melyet tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy a Korm. 

rendelet 35. § (7) bekezdés alapján tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet 

magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 

3,75%-a. A vizsgát az EMMI rendelet 65 - 72. §-ainak megfelelően kell megszervezni. A 

vizsga helyéről és idejéről, majd később a vizsga eredményéről a Kormányhivatal értesíti 

a vizsgázót és az iskolát. Az Nkt. 38. § (7) bekezdése alapján a független vizsgabizottság 

döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a szülő, a tanuló a 

Kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a hivatalhoz - a döntést követő öt 

napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a 

hivatal három munkanapon belül bírálja el. A fellebbezés benyújtására meghatározott 

határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 

f)  a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos jogszabályban 

meghatározott feladatok vonatkozásában a munkafolyamat az alábbi 

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § e) pontja alapján a 

Kormányhivatal látja el az Nkt. 96. § (1) bekezdésében felsorolt intézményeknél pedagógus-

munkakörben foglalkoztatottak pedagógusigazolványának kiadásával, cseréjével, pótlásával; 

a felsorolt intézményeknél pedagógus-munkakörből korhatár előtti ellátásba vagy 
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nyugállományba helyezettek, továbbá az Nkt. 63. § (3) bekezdésében felsorolt munkakörökből 

korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba helyezettek pedagógusigazolványának 

cseréjével és pótlásával kapcsolatos feladatokat. Az eljárás kérelemre indul, a jogosultak 

pedagógusigazolvány iránti igényüket a Kormányhivatalhoz jelentik be. A munkáltatói igazolás 

alapján a Kormányhivatal szakügyintézője megvizsgálja a jogosultságot, majd a személyes 

adatok birtokában ellenőrzi, hogy a jogosult rendelkezik-e oktatási azonosítóval. Amennyiben 

nem, megigényli azt az Oktatási Hivataltól, majd 60 napig érvényes igazolást állít ki a 

kérelmező számára; 

g) közreműködik az OH által szervezett országos versenyek lebonyolításában. 

 

 

12. § 

(1) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 7. § (3) bekezdés a) - h) pontjaiban rögzített törvényességi 

felügyeleti feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a munkaköri leírásnak megfelelő területi referensek (a továbbiakban: a törvényességi 

felügyeleti szakügyintéző) a törvényességi felügyeleti eljárás során az: Mötv., valamint a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseinek figyelembevételével járnak 

el. A törvényességi felügyeleti eljárás során alkalmazott határidők számítása a Korm. rendelet 

6. §-a szerint történik, az illetékességi szabályokat a Korm. rendelet 5/A. §-a tartalmazza, az 

eljárás során alkalmazott kapcsolattartásról pedig a Korm. rendelet 5. §-a rendelkezik; 

b) a törvényességi felügyeleti eljárás két (vizsgálati, intézkedési) szakaszból áll. A vizsgálati 

szakasz a Kormányhivatal hivatali hatáskörében tudomására jutott adatok alapján vagy 

bejelentésre indul meg, és az Mötv. 132. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározottakra terjedhet 

ki. Amennyiben a lefolytatott vizsgálat során a törvényességi felügyeleti szakügyintéző 

jogszabálysértést nem észlel, a vizsgálati szakasz külön döntés meghozatala nélkül lezárul; 

c) amennyiben a törvényességi felügyeleti szakügyintéző egy önkormányzati intézkedéssel 

összefüggésben egy vagy több jogszabálysértést észlel, vagy az Mötv. 132. § (2) bekezdése 

szerinti érintett nem tesz eleget a Kormányhivatal információkérésre irányuló 

megkeresésének, elindul az intézkedési szakasz, melynek során a törvényességi felügyeleti 

ügyintéző haladéktalanul megkezdi az Mötv. 132. § (1) bekezdése szerinti törvényességi 

felügyeleti eszközök – elsőként a törvényességi felhívás – kiadmányozásra történő 

előkészítését. A törvényességi felhívást – legalább 30 napos határidő tűzésével – az Mötv. 

134. §-ában, valamint a Korm. rendelet 7. § - 9. §-aiban meghatározottak szerint kell 

előkészíteni. Amennyiben a törvényességi felhívás nem vezet eredményre, a törvényességi 

felügyeleti szakügyintéző a jogszabálysértés megszüntetése érdekében – a Korm. rendelet 2. 

§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – más törvényességi felügyeleti eszközt 

alkalmaz mindaddig, amíg a jogszabálysértés nem kerül megszüntetésre. A jogszabálysértés 

megszűnésével az intézkedés alapján indult törvényességi felügyeleti eljárást a 

Kormányhivatal lezárja és erről az érintettet 30 napon belül értesíti; 

d) törvényességi felhívás kibocsátása nélkül kezdeményezhető az Állami Számvevőszéknél a 

helyi önkormányzat gazdálkodását érintő vizsgálat lefolytatása, és külön törvényességi 

felhívás kibocsátása nélkül szabható ki – a törvényességi felhívással korábban jelzett 

jogszabályi kötelezettség ismételt megsértése esetén – a törvényességi felügyeleti bírság, 

amennyiben az érintett ugyanazon jogszabályi kötelezettségét ismételten megsérti, azonban 
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az ismételten megsértett jogszabályi kötelezettség súlya nem indokolja más törvényességi 

felügyeleti eszköz alkalmazását; 

e) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző a képviselő-testület és a társulási tanács ülésének 

összehívásáról rendelkező ügyiratot az Mötv. 135. §-ára, valamint a Korm. rendelet 10. §-ára 

figyelemmel készíti elő; 

f) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző az önkormányzati rendelet Alaptörvénybe ütközése 

esetére alkotmánybírósági felülvizsgálat kezdeményezéséről, valamint az önkormányzati 

rendelet jogszabállyal való összhangja bírósági felülvizsgálatának kezdeményezéséről szóló 

ügyiratot az Mötv. 136. §-ában, valamint a Korm. rendelet 11. § - 12. §-aiban meghatározottak 

szerint készíti elő; 

g) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző a helyi önkormányzati jogalkotási kötelezettség 

elmulasztásának megállapításáról rendelkező ügyiratot az Mötv. 137. §-ára figyelemmel 

készíti elő. A helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének pótlása az 

Mötv. 138. §-a, valamint a Korm. rendelet 13. § - 14. §-ai szerint történik; 

h) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző az önkormányzati határozathozatali és feladat-

ellátási kötelezettségének elmulasztása esetén az Mötv. 140. §-ának rendelkezései szerint jár 

el. 

i) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző – az Mötv. 141. § (1) bekezdésében foglalt 

esetekben – előkészíti a törvényességi felügyeleti bírságot megállapító határozatot az Mötv. 

141. § (2)-(7) bekezdéseiben, valamint a Korm. rendelet 15. § és 15/A. §-aiban foglaltaknak 

megfelelően; 

j) az Alaptörvénnyel ellentétesen működő képviselő-testület feloszlatásának kezdeményezése 

esetén a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint kell eljárni; 

k) a központi költségvetés terhére nyújtott támogatás felülvizsgálatának kezdeményezése 

esetén a Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint kell eljárni; 

l) a Kormányhivatal – megfelelő határidő tűzésével – a helyi önkormányzat feladat- és 

hatáskörébe tartozóan az érintettől információt, adatot kérhet, konzultációt kezdeményezhet, 

amelyeknek az érintett köteles eleget tenni; 

m) a Kormányhivatal – megfelelő határidő tűzésével – javaslattal élhet az érintett működésére, 

szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan az Mötv. 133. § (2) bekezdésében, 

valamint a Korm. rendelet 4. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. 

(2) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 7. § (3) bekezdés i) pontjaiban rögzített törvényességi 

felügyeleti feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) az Országgyűlés, valamint a köztársasági elnök döntési hatáskörébe tartozó területszervezési 

ügyben a területszervezési kezdeményezést a polgármester a kormányhivatal útján 

terjesztheti fel a miniszterhez. A kezdeményezés a 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. §-a 

alapján január 31-ig nyújtható be a kormányhivatalhoz; 

b) a kezdeményezés előkészítéséhez - az érintett kérésére - a törvényességi felügyeleti 

szakügyintéző szakmai tanácsadással segítséget ad; 

c) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző megvizsgálja a kezdeményezéssel kapcsolatos 

eljárás jogszerűségét, értékeli a kezdeményezés jogszabályi feltételeknek való megfelelését, 

szükség esetén más, szakértelemmel rendelkező szervek bevonása felől intézkedik; 

d) ha a kezdeményezés hiányos, a törvényességi felügyeleti szakügyintéző előkészíti a 

hiánypótlás elrendelését; 

e) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző a hiányok pótlását követően előkészíti a 

kormányhivatal kezdeményezéssel kapcsolatos véleményét; 
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f) a kormányhivatal a kezdeményezést, annak mellékleteit, a kezdeményezésre vonatkozó 

véleményét a hiánypótlás elmaradása esetén a jogszabályi feltételeknek való megfelelés 

hiányának feltüntetésével február 15-ig küldi meg a miniszternek. 

(3) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 7. § (3) bekezdés j)-k) pontjaiban rögzített törvényességi 

felügyeleti feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) az önkormányzat a tárgyévben várható adósságot keletkeztető ügyleteiről a költségvetési 

rendeletének, határozatának elfogadását követően, de legkésőbb március 16-áig a kincstár 

által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapon - e rendszeren keresztül - 

adatot szolgáltat a kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervének (a 

továbbiakban: Igazgatóság); 

b) az adatszolgáltatás nem minősül hozzájárulás iránti kérelemnek. E kérelmet az önkormányzat 

nyújtja be; 

c) az Igazgatóság a hiánytalan adatszolgáltatást véleményével együtt március 31-éig 

elektronikus úton továbbítja a kormányhivatalnak; 

d) a kijelölt törvényességi felügyeleti szakügyintéző megvizsgálja, hogy a tervezett fejlesztési cél 

törvényben meghatározott feladat ellátásához szükséges kapacitás létrehozását 

eredményezi-e. Ha szükséges, a kormányhivatal legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével 

hiánypótlásra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem 

határidőben teljesíti, a kormányhivatal az adatszolgáltatást nem fogadja el. A kormányhivatal 

a hiánytalan adatszolgáltatást az Igazgatóság és a saját véleményével együtt az 

adatszolgáltatás kincstár általi továbbítását vagy a hiánypótlást követő 8 napon belül 

elektronikusan továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az 

államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek); 

e) az önkormányzat a fenti adatszolgáltatás alapján nyújtja be a Kormány hozzájárulása iránti 

kérelmét a fejlesztési célú ügylethez. Kivételesen indokolt esetben adatszolgáltatás hiányában 

is benyújtható a kérelem; 

f) a kérelmet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren (Önkormányzati Előirányzat-

gazdálkodási Modul; ÖNEGM-rendszer) keresztül kell benyújtani az Igazgatóságnak; 

g) az Igazgatóság a hiánytalan kérelemről és annak mellékleteiről kialakított véleményét a 

kérelem benyújtását vagy a hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a 

kormányhivatalnak; 

h) a kormányhivatal a kérelem és mellékleteinek a kincstár által üzemeltetett rendszerbe történő 

benyújtásukat követően megvizsgálja, hogy az ügylet létrehozására vonatkozó önkormányzati 

döntés, az önkormányzat kérelme és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban 

előírtaknak, és az ügylet az önkormányzat törvényben meghatározott feladatának ellátásához 

szükséges kapacitás létrehozását eredményezi-e; 

i) ha szükséges, kormányhivatal legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel 

az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, a 

kormányhivatal érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kérelmet; 

j) a kormányhivatal az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit az Igazgatóság és saját 

véleményével együtt a kérelem kincstár általi véleményezésének lezárultát, vagy hiánypótlást 

követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a minisztereknek; 

k) a Kormány a miniszterek által készített együttes előterjesztés alapján a beérkezett 

kérelmekről a következő hónap utolsó napjáig dönt; 

l) a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 

társaság a 353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 11/A. §-a szerint nyújtja be a Kormány 
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hozzájárulása iránti kérelmét az adósságot keletkeztető ügyletéhez, melynek véleményezése 

során a kormányhivatal/Törvényességi Felügyeleti Osztály az előzőekhez hasonlóan, a 

353/2011. (XII. 30.) kormányrendelet szerint jár el. 

(4) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 7. § (3) bekezdés l) - n) pontjaiban rögzített törvényességi 

felügyeleti feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) az osztályvezető által kijelölt területi referens összesíti a referensi körök vonatkozásában a 

helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a térségi fejlesztési tanácsok 

működésével kapcsolatos adatokat; 

b) az összegyűjtött adatok elemzését követően, a vizsgált téma vonatkozásában a rövid- és 

hosszú távú folyamatokat is értékelve a területi referens összefoglalót készít; 

c) amennyiben az elemzés tapasztalatai alapján szükséges az osztályvezető javaslatot készít a 

törvénysértések jövőbeni megelőzése érdekében. 

(5) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 7. § (3) bekezdés q) pontjaiban rögzített törvényességi 

felügyeleti feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) az Njkr. 4. §-a szerint a jegyző a kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletéért felelős miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek a Nemzeti 

Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül továbbítja 

az önkormányzati rendeletet és annak valamennyi időállapota szerinti egységes szerkezetű 

szövegét. Az önkormányzati rendeletek továbbítását a törvényességi felügyeleti 

szakügyintézők folyamatosan figyelemmel kísérik; 

b) az Njkr. 8/A. §-a szerint a Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen biztosítja a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, a fővárosi és megyei 

kormányhivatal, valamint a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok törvényességi 

felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást. Ezen keresztül tesz eleget a jegyző az 

Mötv. 52. § (2) bekezdésében előírt jegyzőkönyv-megküldési kötelezettségének, valamint a 

Kormányhivatal által alkalmazott törvényességi felügyeleti eszközök érintett részére történő 

kézbesítése is ezen a felületen keresztül valósul meg; 

c) a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül küldendő dokumentumokat, a kiadmányozást követően 

a kormányzati ügykezelő elektronikus továbbításra előkészíti és a munkaköri leírásnak 

megfelelő területi referens megküldi a címzetteknek. 

(6) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 7. § (3) bekezdés r) pontjaiban rögzített törvényességi 

felügyeleti feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. melléklete adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a 

megyei kormányhivatalok számára az Önkormányzati Törzsadattárra (1621 nyilvántartási 

számú táblázatok), valamint az Önkormányzati Törvényességi Felügyeleti Információs 

Rendszerre (1622 nyilvántartási számú táblázatok) vonatkozóan. Az adatszolgáltatás 

félévenkénti gyakoriságú, a kitöltött táblázatokat a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig 

kell a Miniszterelnökség részére megküldeni; 

b) az osztályvezető által kijelölt törvényességi felügyeleti szakügyintéző összesíti a referensi 

körök vonatkozásában az adattáblák szerinti adatokat, valamint előkészíti a kísérőlevelet; 

c) a kijelölt törvényességi felügyeleti szakügyintéző a kiadmányozást követően gondoskodik az 

összesített adattáblák, valamint a kísérőlevél határidőben történő továbbításáról. 

(7) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 8. § (3) bekezdés b) pontjában rögzített koordinációs 

feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 
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a) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző a települési és a nemzetiségi önkormányzat között 

az együttműködés feltételeinek biztosítását célzó megállapodás megkötésére vonatkozó 

határidő leteltét követően az Njt. rendszeren keresztül megküldött jegyzőkönyvek alapján 

észleli, hogy a megállapodás megkötésére határidőben nem került sor, ennek tényét jelzi a 

Törvényességi Felügyeleti Osztály osztályvezetőjének és feljegyzést készít; 

b) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző az osztályvezetővel történt egyeztetésnek 

megfelelően az Mötv. 133. § (1) bekezdése alapján információkérést készít elő arra 

vonatkozóan, hogy a határidő leteltét követően sor került-e a megállapodás megkötésére. Az 

információkérést a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó polgármesteri 

hivatal/közös önkormányzati hivatal jegyzőjétől kéri; 

c) a jegyző határidőben történt tájékoztatása alapján a törvényességi felügyeleti szakügyintéző 

előkészíti a nemzetiségi önkormányzat elnöke és polgármester részére a konzultációra 

vonatkozó írásbeli megkeresést. A megkeresés tartalmazza az egyeztetés napirendjét, helyét 

időpontját; 

d) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző előkészítése alapján a polgármester, a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke, valamint a Kormányhivatal részéről a kormánymegbízott megbízása 

alapján eljáró kormánytisztviselő és a törvényességi felügyeleti szakügyintéző részvételével 

konzultációra kerül sor. A konzultáción a polgármester és a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

ismerteti a megállapodás megkötése elmaradásának okait, a kormányhivatal képviselője 

pedig ennek elmaradása jogkövetkezményeit; 

e) az egyeztetésről a törvényességi felügyeleti szakügyintéző emlékeztetőt készít. Az egyeztetés 

eredménytelensége esetén a kormánymegbízott az Njt. 146. §-a alapján a törvényességi 

felügyeleti eszközök alkalmazásáról mérlegelési jogkörében dönt. 

(8) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 8. § (3) bekezdés c) pontjában rögzített koordinációs 

feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző a kormányhivatalhoz forduló nemzetiségi 

önkormányzat kezdeményezése alapján áttekinti az átruházás jogszabályi feltételeit, erre 

vonatkozó feljegyzést készít; 

b) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző előkészíti a feladat és hatáskör átruházással érintett 

nemzetiségi önkormányzatok elnökei részére a konzultációra vonatkozó írásbeli megkeresést. 

A megkeresés tartalmazza az egyeztetés napirendjét, helyét időpontját; 

c) az Njt. 84. § (6) bekezdése alapján 15 munkanapon belül konzultációra kerül sor; 

d) a konzultáción a nemzetiségi önkormányzatok elnökei, valamint a Kormányhivatal részéről a 

kormánymegbízott megbízása alapján eljáró kormánytisztviselő és a törvényességi felügyeleti 

szakügyintéző vesz részt. A konzultáción az átadó és az átvevő nemzetiségi önkormányzat 

elnöke ismerteti az átruházással kapcsolatos vitás kérdéseket, a kormányhivatal képviselője 

megkísérli az álláspontok közelítését. A törvényességi felügyeleti szakügyintéző a 

konzultációról emlékeztetőt készít; 

e) ha az egyeztetés alapján harminc munkanapon belül nem jön létre megegyezés, a 

kormányhivatal az Njt. 146. §-a alapján törvényességi felügyeleti jogkörében jár el.   

(9) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 8. § (3) bekezdés d) pontjában rögzített koordinációs 

feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző időpontot egyeztet a jegyzőn keresztül - a Kttv. 

225/l. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri tisztség megszűnését követő nyolc 

munkanapon belüli időpontra - a leköszönő polgármesterrel és az új polgármesterrel (ennek 
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hiányában az alpolgármesterrel, illetve a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott személlyel); 

b) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző tájékoztatja a jegyzőt a polgármesteri munkakör 

átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet szabályairól, a 

jogszabály értelmezése, szükséges dokumentumok előkészítésére történő figyelemfelhívás 

érdekében; 

c) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző előkészíti a munkakör-átadási jegyzőkönyv 

kormánymegbízott nevében történő aláírásra vonatkozó meghatalmazást; 

d) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző, valamint – ha szükséges – a kormánymegbízott 

által megbízott kormánytisztviselő a helyszínen közreműködik munkakör-átadási jegyzőkönyv 

előkészítésének és áttekintésének folyamatában, valamint aláírja a jegyzőkönyvet az 

érintettek és a jegyző jelenlétében. 

(10) A Törvényességi Felügyeleti Osztály a 8. § (3) bekezdés e) pontjában rögzített koordinációs 

feladatai körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző időpontot egyeztet a jegyzőn keresztül a leköszönő 

elnökkel és az új elnökkel (vagy a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt 

elnökhelyettessel); 

b) amennyiben az Njt. 140. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat vagy a képviselő-testület, 

közgyűlés megbízatásának megszűnésével egyidejűleg az elnök megbízatása is megszűnik, 

az elnök elszámolási kötelezettséggel tartozik az önkormányzati vagyon, ezen belül az állami 

támogatás jogszerű és időarányos felhasználásáról az új képviselő-testületnek, közgyűlésnek 

ha nem alakul új képviselő-testület, közgyűlés települési és területi nemzetiségi önkormányzat 

esetén a fővárosi és megyei kormányhivatalnak; 

c) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző tájékoztatja a jegyzőt a polgármesteri munkakör 

átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet szabályairól, a 

jogszabály értelmezése, szükséges dokumentumok előkészítésére történő figyelemfelhívás 

érdekében; 

d) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző előkészíti a munkakör-átadási jegyzőkönyv 

kormánymegbízott nevében történő aláírásra vonatkozó meghatalmazást; 

e) a törvényességi felügyeleti szakügyintéző, valamint – ha szükséges – a kormánymegbízott 

által megbízott kormánytisztviselő a helyszínen közreműködik munkakör-átadási jegyzőkönyv 

előkészítésének és áttekintésének folyamatában, valamint aláírja a jegyzőkönyvet az 

érintettek és a jegyző jelenlétében. 

 

13. § 

A Főosztálynál foglalkoztatottak a jelen fejezetben kifejtett feladatokat látják el és gyakorolják az 

ahhoz kapcsolódó hatásköröket. 

 

14.§  

(1) A Főosztály vezetői munkaköreit jelen melléklet I. Fejezet 3. § (2) - (6) bekezdései határozzák 

meg. 

(2) A Főosztály nem vezető munkakörei: 

a) igazgatási szakügyintéző, 

b) igazgatási ügyintéző, 

c) építésügyi hatósági szakügyintéző, 

d) építésfelügyeleti hatósági szakügyintéző, 
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e) hatósági szakügyintéző, 

f) oktatási ellenőrzési szakügyintéző, 

g) érettségi szakügyintéző, 

h) oktatási hatósági jogi szakügyintéző, 

i) oktatási szakügyintéző, 

j) törvényességi felügyeleti szakügyintéző, 

(továbbiakban együtt: ügyintéző). 

 

15.§ 

A Főosztály vezetőjének feladatait jelen Ügyrend I. Fejezet 12. §-a határozza meg. 

 

16.§ 

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, 

a döntés-előkészítésben, valamint a kiadmányozási szabályzat szerint döntéseket hoz; 

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) közreműködik a Főosztály munkatársai által készített szakmai információk Kormányhivatal 

honlapján történő elhelyezésében; 

n) összeállítja és leadja az irodaszer és gépkocsi igénylést; 

o) közreműködik az éves munkatervben meghatározott feladatok elvégzésében, valamint 

végrehajtja a vezetőitől kapott – rendszeres és eseti jellegű – megbízásokat; 

p) közreműködik a döntések közlésében; 

q) részt vesz a leltározási és selejtezési feladatokban. 

 

 


