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II. Belügyi ágazat 

1. A jegyző választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladat- és 

hatáskörei 
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Helyi választási iroda vezetőjeként 

indítványt tesz a képviselő-testületnek a 

helyi választási bizottság három – az egy 

szavazókörrel rendelkező településen öt – 

tagjára és legalább két póttagjára. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

23. § 

2.  Helyi választási iroda vezetőjeként indítványt tesz a 

képviselő-testületnek, a szavazatszámláló bizottság 

három tagjára és szükséges számban a póttagjaira. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 24. § (1) 

hatályon kívül helyezte: 2020. 

évi CLXVII. tv. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 21. 

3.  Helyi választási iroda vezetőjeként a szavazatszámláló 

bizottságot - legkésőbb a szavazást megelőző harmadik 

napon - a póttagok közül a szükséges számban további 

tagokkal egészíti ki, ha az átjelentkező választópolgárok 

vagy a mozgóurnát igénylő választópolgárok száma azt 

indokolja. A helyi választási iroda vezetője köteles a 

szavazatszámláló bizottságot 
a) legalább négy taggal kiegészíteni, ha a szavazóköri 

névjegyzéken szereplő választópolgárok száma az 

1500 főt meghaladja, valamint 
b) a szavazóköri névjegyzékben szereplő minden to-

vábbi ezredik választópolgár után legalább további két 

fővel kiegészíteni. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 24. § (3) 
hatályon kívül helyezte: 2020. 

évi CLXVII. tv. 12. § 

hatályát veszti: 2021. január 21. 

4.  Helyi választási iroda vezetőjeként in-

dítványt tesz a települési önkormányzat 

képviselő-testületének a szavazatszámlá-

ló bizottságok tagjaira a szükséges 

számban.  

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 24. 

§ (1) 

megállapította: 2020. 

évi CLXVII. tv. 12. § 
hatályba lép: 2021. január 21. 

5.  Helyi választási iroda vezetőjeként a vá-

lasztás kitűzését követően, legkésőbb a 

szavazást megelőző harmadik napon 

osztja be a megválasztott tagokat az 

adott választásra a szavazatszámláló bi-

zottságokba. A beosztást - a szavazás 

napja kivételével - bármikor módosíthat-

ja. 

Egy szavazatszámláló bizottságba há-

rom választott tagot kell beosztani. Ha a 

szavazatszámláló bizottság megbízott 

tagjainak száma kettőnél kevesebb, a 

szavazatszámláló bizottságot kiegészíti 

úgy, hogy tagjainak száma öt legyen. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 24. 

§ (2) – (3) 

megállapította: 2020. 

évi CLXVII. tv. 12. § 
hatályba lép: 2021. január 21. 

6.  Helyi választási iroda vezetőjeként a 

szavazatszámláló bizottságot a szüksé-

ges számban további tagokkal egészíthe-

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 24. 

§ (5) 

megállapította: 2020. 
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ti ki, ha a mozgóurnát igénylő választó-

polgárok száma több mint negyven. 

évi CLXVII. tv. 12. § 
hatályba lép: 2021. január 21. 

7.  Helyi választási iroda vezetője a 78. § 

szerint kijelölt szavazókör szavazatszám-

láló bizottságát - legkésőbb a szavazást 

megelőző harmadik napon - a szükséges 

számban további tagokkal egészíti ki, ha 

a névjegyzékben lévő választópolgárok 

száma meghaladja az ezerötszázat. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 24. 

§ (6) 

megállapította: 2020. 

évi CLXVII. tv. 12. § 
hatályba lép: 2021. január 21. 

8.  Helyi választási iroda vezetőjeként, ha a 

választási bizottság tagjainak 

megválasztására határidőben nem kerül 

sor, indítványt tesz 

a) a szavazatszámláló bizottság tagjaira 

az egyéni választókerületi és 

b) a helyi választási bizottság tagjaira a 

területi választási bizottságnak 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

26. § 

9.  Területi választási iroda vezetőjeként, ha 

a választási bizottság tagjainak 

megválasztására határidőben nem kerül 

sor, indítványt tesz a területi választási 

bizottság tagjaira a Nemzeti Választási 

Bizottságnak. 

* *     2013. évi XXXVI. tv. 

26. § 

10.  Helyi választási iroda vezetőjeként, nála 

kell bejelenteni a szavazatszámláló 

bizottság megbízott tagját. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

30. § 

11.  Helyi választási iroda vezetőjeként, 

határozattal visszautasítja 

szavazatszámláló bizottság megbízott 

tagja bejelentését a megbízást, ha az nem 

felel meg a törvényben foglalt 

feltételeknek. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

32. § (3) 

12.  Helyi választási iroda vezetőjeként kijelöli a 

szavazatszámláló bizottság póttagját, ha a választási 

bizottság választott tagjának megbízatása a 2013. évi 

XXXVI. tv 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja szerinti 

okból megszűnt. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 35. § (1) 

hatályon kívül helyezte: 2020. 

évi CLXVII. tv. 67. § c) 

hatályát veszti: 2021. január 21. 

13.  Helyi választási iroda vezetőjeként, 

megállapítja a szavazókör 

szavazatszámláló bizottsága mellett 

közreműködő jegyzőkönyvvezetők 

számát. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

52. § (2) 
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14.  Vezeti a területi választási irodát. 

    

* *     2013. évi XXXVI. tv. 

66. § (1) 

15.  Vezeti az Országgyűlési egyéni 

választókerületi választási irodát, ha az 

országgyűlési egyéni választókerület 

székhely településének jegyzője. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

66. § (2) 

16.  Vezeti a helyi választási irodát.   * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

66. § (3) 

17.  Területi választási iroda vezetőjeként 

kinevezi az országgyűlési egyéni 

választókerületi választási iroda és a 

helyi választási iroda vezetőjét, ha a 

2013. évi XXXVI. tv. 66. § (1)-(3) 

bekezdés szerinti tisztség betöltetlen. 

* *     2013. évi XXXVI. tv. 

66. § (4) 

18.  Kinevezi helyettesét a választási iroda 

tagjai közül, a választási iroda további 

tagjait a választási iroda feladatainak 

végrehajtásához szükséges számban, 

határozatlan időre bízza meg. A 

választási iroda a tagjairól nyilvántartást 

vezet. 

* * * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

66. § (5), 67. § (1) 

19.  Területi választási iroda vezetője az 

országgyűlési egyéni választókerületi 

választási iroda vezetője és a helyi 

választási iroda vezetője részére, az 

országgyűlési egyéni választókerületi 

választási iroda vezetője a helyi 

választási iroda vezetője részére, a 

Nemzeti Választási Iroda elnöke 

valamennyi választási iroda vezetője 

részére az e törvényben meghatározott 

feladatainak ellátásával kapcsolatban 

közvetlen utasítást adhat. 

* * * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

71. § (2) 

20.  Helyi választási iroda vezetőjének a 

választási bizottság a bizottság titkársági 

feladatainak ellátása körében utasítást 

adhat. 

* * * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

71. § (4) 

21.  Helyi választási iroda vezetőjeként 

határozattal állapítja meg a szavazókörök 

számát, sorszámát és területi beosztását, 

valamint a szavazóhelyiségek címét. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

77. §, 78. § 
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22.  Helyi választási iroda vezetőjeként két 

vagy több szavazókörrel rendelkező 

településen kijelöli azt a szavazókört, 

ahol a települési szintű lakóhellyel 

rendelkező választópolgárok 

szavazhatnak. 

A megyei jogú városban és a fővárosi 

kerületben a kijelölt szavazókör helyett 

más szavazókört is kijelölhet az 

átjelentkezéssel szavazásra. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

77. §, 78. § (3) 

módosította: 2020. évi 

CLXVII. tv. 21. §  
hatályba lép: 2021. július 1. 

23.  Helyi választási iroda vezetőjeként a 

szavazókörök kialakítását érintő 

változásokat folyamatosan figyelemmel 

kíséri, és szükség esetén módosítja a 

szavazóköri beosztást.   

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

79. § (1) 

24.  Helyi választási iroda vezetőjeként a 

szavazókörök kialakításáról és 

felülvizsgálatáról szóló határozatát a 

helyben szokásos módon tizenöt napra 

közzéteszi, megjelölve a központi 

névjegyzékben szereplő választópolgárok 

szavazókörönkénti számát, továbbá a 

2013. évi XXXVI. tv 78. § szerint kijelölt 

szavazókört is. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

80. § 

 

25.  Helyi választási iroda vezetőjeként 

átvezeti a módosításokat a Nemzeti 

Választási Irodának a választások 

hivatalos honlapján közétett a 

szavazókörök és választókerületek 

nyilvántartásban.   

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

81. § (2) 

 

26.  Helyi választási iroda vezetőjeként a 

kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és 

mozgóurnát igénylő választópolgárok 

jegyzékét hitelesíti. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

106. § (2) 

 

27.  Helyi választási iroda vezetőjének a 

szavazókörök kialakításáról és 

felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a 

közzétételének időtartama alatt nyújtható 

be fellebbezés a helyi választási iroda 

vezetőjéhez. 

* * * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

234. § 

28.  Helyi választási iroda vezetőjeként a   * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 
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névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezésről 

legkésőbb a beérkezését követő 

tizenötödik napon, a választás kitűzését 

követően meghozott döntés esetén 

legkésőbb a beérkezését követő napon 

dönt. Ha a fellebbezésnek helyt ad, a 

névjegyzéket módosítja. 

236. § (2) - (4) 

29.  Ha a fellebbezésnek nem ad helyt, a 

fellebbezést legkésőbb az elbírálására 

rendelkezésre álló határidő utolsó napján 

felterjeszti a törvényszékhez. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

236. § (2) - (4) 

30.  Országgyűlési egyéni választókerületi 

választási iroda vezetőjeként 

gondoskodik a szavazatszámláló 

bizottság által átadott urna biztonságos 

őrzéséről. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

292. § (2) 

31.  Országgyűlési egyéni választókerületi 

választási iroda vezetőjeként legkésőbb a 

magyarországi szavazást követő hatodik 

napon az országgyűlési egyéni 

választókerületi szavazatszámláló 

bizottság elnökének átadja 

a) az urnát, 

b) a 287. § (1) bekezdése szerinti 

külképviseleti csomagot.   

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

292. § (3) 

32.  Helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását illetően helyi 

választási iroda, illetve a területi 

választási iroda vezetőjeként az általános 

választás évében február 15-ig 

határozatban állapítja meg a képviselő-

testület, illetve a közgyűlés 

megválasztandó tagjainak számát. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

306. § (2) 

 

33.  Helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását illetően a 

tízezernél több lakosú településen az 

egyéni választókerületeket a helyi 

választási iroda vezetőjeként alakítja ki. 

A választókerületek kialakításának 

kérdésében előzetesen kikéri a helyi 

választási bizottság véleményét, amely 

azonban a helyi választási iroda vezetőjét 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

306/A. § (1) 
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nem köti. 

34.  Helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását illetően a 

helyi választási iroda vezetőjeként a 

választókerületek kialakításáról szóló 

határozatát a helyben szokásos módon 

tizenöt napra közzéteszi.   

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

306/B. § 

35.  Helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását illetően a 

helyi választási iroda vezetőjeként az 

általános választás évében március 31-ig 

módosítja a választókerületi beosztást, ha 

a) a település lakosainak száma tízezer 

fölé emelkedik vagy megváltozik az 

egyéni választókerületek száma, 

b) valamelyik egyéni választókerület 

választásra jogosultjainak száma a 

településen egy egyéni választókerületre 

jutó választásra jogosultak számának 

átlagától való eltérése meghaladja a húsz 

százalékot. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

306/C. § 

36.  Helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását illetően a 

helyi választási iroda vezetőjeként az 

átjelentkezésre irányuló kérelem alapján 

a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti 

szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg 

felveszi a tartózkodási helye szerinti 

szavazókör névjegyzékébe. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

307/B. § 

37.  Helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választását illetően az 

egyéni listás és az egyéni választókerületi 

jelölt, valamint a polgármesterjelölt 

állításához szükséges ajánlások számát a 

helyi választási iroda vezetőjeként, a 

főpolgármester-jelölt, valamint a megyei 

lista állításához szükséges ajánlások 

számát a területi választási iroda 

vezetőjeként állapítja meg szavazást 

megelőző hatvanhatodik napon. 

* * * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

307/E. § (1) 

 

38.  Nemzetiségi önkormányzati képviselők 

időközi választásra – a helyi 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv. 

330/A. § 
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önkormányzati képviselők és 

polgármesterek egész településre 

kiterjedő időközi választásával azonos 

napon tartott időközi választás 

kivételével – egy külön szavazókört kell 

kialakítani, amelynek területe az egész 

települést magában foglalja. 

39.  Helyi választási iroda vezetőjeként nemzetiségi 

önkormányzati képviselők időközi választásakor a 

szavazatszámláló bizottságot szükség esetén póttagok 

bevonásával a 24. § (1) bekezdése szerint megválasztott 

szavazatszámláló bizottsági tagokból, állítja össze a 

szükséges létszámmal. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv 330/A. § 

hatályon kívül helyezte: 2020. 

évi CLXVII. tv. 60. § 

hatályát veszti: 2021. január 21. 

40.  Helyi választási iroda vezetőjeként 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 

időközi választásakor megállapítja 

jegyzőkönyvvezetők számát. 

  * * * * 2013. évi XXXVI. tv 

330/A. § 

41.  Helyi választási iroda vezetőjeként, ha a 

kezdeményezés a helyi népszavazás 

jogintézményének alkotmányos céljával 

és rendeltetésével nyilvánvalóan 

ellentétes, vagy nem felel meg a 2013. 

évi CCXXXVIII. törvény 35. §-ában, a 

36. §-ában és a 38. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt feltételeknek, 

továbbá ha az aláírásgyűjtő ív nem felel 

meg a jogszabályi feltételeknek a kérdést 

a benyújtásától számított öt napon belül 

határozattal elutasítja, és a kérdést nem 

terjeszti a helyi választási bizottság elé,    

* * * * * * 2013. évi CCXXXVIII. 

tv. 40. § (1) 

 

42.  Népszavazás kezdeményezése során 

helyi választási iroda vezetője hitelesítési 

záradékkal látja el a kérdést hitelesítő 

döntés elleni jogorvoslati határidő 

eredménytelen elteltét - jogorvoslat 

esetén a törvényszék hitelesítő 

határozatot helybenhagyó vagy a kérdést 

hitelesítő döntésének a helyi választási 

bizottsággal való közlését - követő öt 

napon belül az aláírásgyűjtő ív 

mintapéldányát, és azt átadja a 

szervezőnek. 

* * * * * * 2013. évi CCXXXVIII. 

tv. 43. § (1) 
 

43.  Helyi népszavazással kapcsolatban a 

választási irodák hatáskörébe tartozó 

* * * * * * 2/2015. (II. 20.) IM 

rend. 
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feladatok ellátásáról gondoskodik a 

2/2015. (II. 20.) IM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően. 

44.  Népszavazás kezdeményezése során 

gondoskodik a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáról 

a 10/2016. (VI. 28.) IM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően. 

* * * * * * 10/2016. (VI. 28.) IM 

rend. 

45.  Gondoskodik az országgyűlési képvise-

lők választásán az 1/2018. (I. 3.) IM 

rendeletben foglalt feladatok ellátásáról. 

* * * * * * 1/2018. (I. 3.) IM rend. 
 

 

46.  Gondoskodik az országgyűlési képvise-

lők választásán az 2/2018. (I. 3.) IM 

rendeletben foglalt feladatok ellátásáról. 

* * * * * * 2/2018. (I. 3.) IM rend. 
 

 

47.  Gondoskodik az Európai Parlament 

tagjainak 2019. évi választásán a 

választási irodák hatáskörébe tartozó 

feladatok végrehajtásának részletes 

szabályairól, a választási eredmény 

országosan összesített adatai körének 

megállapításáról, valamint a választási 

eljárásban használandó 

nyomtatványokról, valamint egyes 

választási tárgyú rendeletek 

módosításáról. 

* * * * * * 3/2019. (II. 27.) IM 

rend. 
 

48.  Gondoskodik az Európai Parlament tag-

jainak 2019. május 26. napjára kitűzött 

választása eljárási határidőinek és határ-

napjainak megállapításáról. 

* * * * * * 4/2019. (III. 1.) IM 

rend. 
 

49.  Gondoskodik a választási irodák 

hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáról 

a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választásakor 22/2019. (VII. 31.) IM 

rendeletben, 20/1019. (VII. 30.) IM 

rendeletben, valamint a 23/2018. (VIII. 

30.) IM rendeletben foglaltaknak 

megfelelően. 

* * * * * * 22/2019. (VII. 31.) IM 

rend. 

20/2019. (VII. 30.) IM 

rend. 

23/2018. (VIII. 30.) IM 

rend. 
 

50.  Gondoskodik az országgyűlési képvise-

lők időközi választása költségeinek 

      33/2019. (XII. 23.) IM 

rend. 
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normatíváiról, tételeiről, elszámolási és 

belső ellenőrzési rendjéről a 33/2019. 

(XII. 23.) IM rendeletben foglaltaknak 

megfelelően. 

51.  Ellátja a választási nyilvántartások 

vezetésével kapcsolatos feladatokat a 

17/2013. (VII. 17.) KIM rendeletben 

foglaltaknak megfelelően. 

* * * * * * 17/2013. (VII. 17.) 

KIM rend. 

2. A jegyző temetkezéssel és a fürdőhelyek kijelölésével kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Felszólítja 15 napon belüli a temetéstel-

jesítésre azt, aki törvény alapján arra kö-

telezett és a kötelezettségét nem teljesíti. 

Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz 

eleget, az elhunytat közköltségen kell 

eltemetni. 

 * * * * * 145/1999. (X. 1.) Korm. 

rend. 30. § (1) 

2.  Részt vesz a fürdőhely kijelölését, illető-

leg a fürdővíz használatának engedélye-

zését megelőzően a kormányhivatal által 

tartott helyszíni szemlén. 

  * * * * 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rend. 5. § (1) 

 

3.  Minden évben tájékoztatja a lakosságot a 

helyben szokásos módon: 

a) az engedélyezett fürdővizekről, 

b) a kijelölt fürdőhelyekről, 

c) a fürdési tilalom elrendeléséről, 

d) a fürdési tilalom feloldásáról. 

  * * * * 78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rend. 11. § (4) 

 

3. A jegyző anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Elláthatja az anyakönyvvezetői felada-

tokat, ha rendelkezik a jogszabályban 

meghatározott képesítési feltételekkel. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 4. § (1) 

 

2.  Dönt a házasság hivatali helyiségen, il-

letve hivatali munkaidőn kívüli megkö-

  * * * * 2010. évi I. tv. 18. § (2) 

módosította: 2020. évi 
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tésének engedélyezéséről a kérelem be-

nyújtásától számított nyolc öt napon be-

lül. 

CLXVI. tv. 29. § 
hatályba lép: 2021. február 1. 
 

3.  Engedélyezheti házasság hivatali helyi-

ségen kívüli megkötését. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 18. § (3) 

 

4.  Dönt a kérelem benyújtásától számított 

harminc napon belül a házassági akadá-

lyok alól a Polgári Törvénykönyv család-

jogi rendelkezései szerint adható felmen-

tésről a házasságkötés helye szerint ille-

tékességgel. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 22. § (4) 

 

5.  Dönt bejegyzett élettársi kapcsolat hiva-

tali helyiségen, illetve hivatali munka-

időn kívüli létesítését engedélyezheti és 

erről a kérelem benyújtásától számított 
nyolc öt napon belül dönt. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 32. § (2) 

módosította: 2020. évi 

CLXVI. tv. 29. § 
hatályba lép: 2021. február 1. 
 

6.  Engedélyezheti bejegyzett élettársi kap-

csolat hivatali helyiségen kívüli létesíté-

sét. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 32. § (3) 

 

7.  Dönt a bejegyzett élettársi kapcsolat akadályai alóli 

felmentésről a Polgári Törvénykönyv családjogi ren-

delkezései szerint a bejegyzett élettársi kapcsolat léte-

sítésének helye szerint illetékességgel a kérelem be-

nyújtásától számított harminc napon belül. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 34. § (4) 
hatályon kívül helyezte: 2020. 

évi CLXVI. tv. 30. § c) 

hatályát veszti: 2021. február 1. 

8.  Gondoskodik arról, hogy az anyakönyv-

vezetőnek tárgyalásra alkalmas helyiség 

álljon rendelkezésére. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 63. § (1) 

9.  Adatszolgáltatásra kötelezett az okirat-

nyilvántartás vezetéséhez – a nyilvántar-

tott adatok és azok változásai tekinteté-

ben – jogszabályban meghatározott rend 

szerint. 

  * * * * 2010. évi I. tv. 71/A. § 

a) 
 

10.  
Felmentést adhat a házasságkötés kitűzé-

sének 30 napos határideje alól. 

  * * * * 2013. évi V. tv. 4:7. § 

(2) 

11.  Engedélyezheti a házasuló testvérének 

vér szerinti leszármazójával történő há-

zasságkötését. 

  * * * * 2013. évi V. tv. 4:12. § 

(2) 

 

12.  Engedélyezheti a hivatalos helyiségen 

kívüli házasságkötést. 

  * * * * 2013. évi V. tv. 4:8. § 

(2) 
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4. A jegyző polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 

feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Átveszi a polgár és az egészségügyi ok-

ból történő akadályoztatása esetén a pol-

gár személyazonosító igazolvány iránti 

kérelmét, ellenőrzi a kérelmező jogosult-

ságát és személyazonosságát, ellátja a ké-

relem továbbításával kapcsolatban hatás-

körébe utalt hatósági feladatokat. 

  * * * * 1992. évi LXVI. tv.  7. 

§ (2) 

 

2.  Gondoskodik az ingatlan jellegének, 

technikai azonosítójának címnyilvántar-

tásba vételéről. 

  * * * * 1992. évi LXVI. tv. 

28/A. § (8) 

3.  Polgárok személyes adatai védelméért 

való felelősségének körében köteles 

olyan technikai, szervezési intézkedése-

ket tenni, ellenőrzési rendszert kialakíta-

ni, és belső adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzatot kiadni, amely biztosítja az 

adatvédelmi követelmények teljesülését.    

  * * * * 1992. évi LXVI. tv.  30. 

§ (1) 

4.  Ellenőrzi az illetékességi területén lévő 

települési címeket a központi címregisz-

ter létrehozásának előkészítése céljából. 

  * * * * 1992. évi LXVI. tv.  39. 

§ 
 

5.  Helyi szinten a polgárok személyi adatai-

nak és lakcímének nyilvántartását a tele-

pülési önkormányzat polgármesteri hiva-

talában számítógépen – és átmenetileg 

manuális (kartonos) módszerrel – keze-

lik. A nyilvántartást helyi szinten kezelő 

szerv megváltozásáról az új szervezeti 

rend szerint illetékes jegyző – a járási hi-

vatal útján – a vonatkozó határozat vég-

legessé válását követő 8 napon belül érte-

síti nyilvántartást kezelő szervet. 

 * * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 8. § (1), (2) 

 

6.  Gondoskodik a járási hivatal mellett az 

illetékességi területén bekövetkezett 

adatváltozások, valamint az illetékességi 

területén lakcímmel rendelkező polgár 

adatváltozásának és adatjavításának nyil-

vántartáson történő átvezetéséről a nyil-

vántartás folyamatos és naprakész veze-

tése érdekében. 

 * * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 9. § (1), (2) 
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7.  Haladéktalanul továbbítja a járási hiva-

talnak a feldolgozott adatváltozások és az 

adatjavítások alapiratait, valamint a le-

adott személyi azonosítóról és lakcímről 

szóló hatósági igazolványt. 

 * * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 9. § (1), (2) 

8.  Hatósági igazolvánnyal összefüggő ható-

sági ügyben jár el: 

a) az érintett polgár lakó- vagy tartózko-

dási helye szerint illetékes jegyző a lak-

címbejelentéssel kapcsolatos eljárásban, 

valamint az érintett polgár lakó- vagy tar-

tózkodási helye szerint illetékes jegyző a 

személyi azonosító visszavonása és törlé-

se kivételével az adatok megváltozása 

esetén; 

b) az állampolgársági ügyekben eljáró 

szerv a magyar állampolgár adatainak 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos el-

járásban. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 17. § (1) 

9.  Eljáró hatóságként 

a) dönt a hatósági igazolvány kiadásáról, 

kiadásának megtagadásáról, valamint a 

hatósági igazolvány cseréjéről és vissza-

vonásáról; 

b) végzi – a hatósági igazolvánnyal ösz-

szefüggő ügyintézés során tapasztalt, 

vagy a polgár által bejelentett, igazolt – 

adatváltozás, illetve a hibás adat kijavítá-

sának a személyiadat- és lakcímnyilván-

tartáson történő átvezetésével kapcsolatos 

feladatokat; 

c) kezeli a hatósági igazolvány kiadásá-

nak megtagadásával kapcsolatos alapira-

tokat; 

d) gondoskodik a hatósági igazolvány ki-

adása, visszavonása, leadása, elvesztése, 

eltulajdonítása megsemmisülése és talá-

lása tényének az okmánynyilvántartáson 

történő átvezetéséről. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 17. § (2) 
 

10.  Továbbítja az illetékes járási hivatalnak a 

hatósági igazolvány kitöltéséhez szüksé-

ges adatokat, iratokat. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 17. § (3) 
 

11.  Általa vezetett nyilvántartásból külön ké-   * * * * 146/1993. (X. 26.) 
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relem nélkül is felhasználhat, illetve 

szolgáltathat adatot ugyanazon települési 

önkormányzat képviselő-testületének, 

polgármesterének, illetve a polgármesteri 

hivatal ügyintézőjének feladatai ellátásá-

hoz, feltéve, hogy ezt törvény vagy tör-

vény felhatalmazása alapján önkormány-

zati rendelet lehetővé teszi. Az e rendel-

kezések alapján teljesített adatszolgálta-

tást is fel kell tüntetni az adatszolgáltatási 

nyilvántartásban. 

Korm. rend. 27. § (1) 

12.  Tartózkodási helyének újabb tartózkodási 

hely létesítése nélküli megszüntetését a 

polgár a lakóhelye szerint illetékes jegy-

zőnél vagy bármely járási hivatalnál is 

bejelentheti. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 29. § (1) 
 

13.  Ellenőrzi a bejelentett lakcím valódiságát 

az címnyilvántartásban szereplő adatok – 

és ha azt az eset körülményei indokolják, 

helyszíni szemle – alapján. A bejelentke-

zést elutasítja, amennyiben a bejelentett 

lakcím nem valós, vagy a bejelentőlapot 

a jogszabályban meghatározott kivéte-

lekkel a szállásadó nem írta alá, vagy 

hozzájárulása hiányzik, illetve a nyilat-

kozattételi jogosultsága nem áll fenn, 

vagy a bejelentés egyéb okból nem felel 

meg a lakcímbejelentésre vonatkozó jog-

szabályi rendelkezéseknek. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (1) 
. 

14.  A bejelentkezést elfogadja és a nyilván-

tartást egyidejűleg módosítja, ha a beje-

lentett lakcím vagy értesítési címként be-

jelentett címhely nem szerepel a címnyil-

vántartásban, de a cím valódiságát a pol-

gár hitelt érdemlően igazolja. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (2) 

 

15.  Ha a bejelentkezés elfogadása után álla-

pítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem 

valós, vagy a lakcímbejelentés nem fe-

lelt meg az (1) bekezdésben foglalt felté-

teleknek, akkor megállapítja a lakcím 

érvénytelenségét és a döntés véglegessé 

válását követően az érvénytelen lakcím-

adatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (3) 
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szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a 

valós lakcímét be nem jelenti. 

16.  Haladéktalanul értesíti az illetékes terüle-

ti idegenrendészeti hatóságot a bevándo-

rolt, letelepedett, és az EGT-tartózkodási 

engedélyes esetén a bejelentett lakcím 

elutasításáról illetve a lakcím érvényte-

lenségének megállapításáról. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (4) 

17.  Kiskorú gyermek lakóhelye érvénytelen-

ségének megállapításáról vagy „fiktív” 

jelzéssel szerepeltetéséről, továbbá a 36. 

§ (4) bekezdésében meghatározott lakó-

helye nyilvántartásba vételéről a jegyző, 

illetve a járási hivatal haladéktalanul ér-

tesíti a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

meghatározott illetékes család- és gyer-

mekjóléti szolgálatot. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 34. § (5) 
 

18.  Szállásadó meghatározott nyilatkozata 

esetén, miszerint a szállásadónak nem 

minősülő polgár bejelentett lakcímadata 

nem valós - ellenkező okirati bizonyítás 

hiányában - a jegyző, illetve a járási hiva-

tal a 34. § (3) bekezdése szerint jár el. A 

jegyző, illetve a járási hivatal a szállás-

adó tulajdonjogának, haszonélvezeti jo-

gának fennállását az ingatlan-

nyilvántartásba történő betekintéssel el-

lenőrzi. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 35. § (3) 

 

19.  Lakcím érvénytelenítése, illetőleg „fik-

tív” jelzéssel történő szerepeltetése esetén 

gondoskodik arról, hogy az érintett pol-

gár lakcímét tartalmazó hatósági igazol-

vány érvénytelenségének ténye a hatósá-

gi igazolvány nyilvántartásba bejegyzésre 

kerüljön. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 35. § (4) 

20.  Átvezeti a nyilvántartáson a lakcímbeje-

lentés adatait. 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 39. § (1) 

21.  Átvezeti a címnyilvántartásban adatjaví-

tásokat és adatváltozásokat a vonatkozó 

döntés véglegessé válását követően, a 

  * * * * 146/1993. (X. 26.) 

Korm. rend. 41/B. § 
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cím központi címregiszterbe történő be-

jegyzésével egyidejűleg. 

22.  Címképzésért felelős szervként az illeté-

kességi területére vonatkozóan ellátja a 

címkezeléssel összefüggő feladatokat és 

gondoskodik e feladatai nyomán, a köz-

ponti címregiszterben tárolt adatokban 

bekövetkezett változásokat igazoló ok-

iratok őrzéséről. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 4. § (1)-(2) 
 

23.  Címképzésért felelős szervként a köz-

ponti címregiszterben címet kezelhet. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 7. § (1) 

24.  Címképzésért felelős szervként megke-

resi azt az illetékes hatóságot, szervet, 

szervezetet vagy önkormányzati képvi-

selő-testületet, ha a címkezeléshez olyan 

címadat beszerzése szükséges, amelynek 

megállapítása annak hatáskörébe tarto-

zik. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (1) 
 

25.  Címképzésért felelős szervként az ön-

kormányzati képviselő-testület döntésé-

nek megfelelő címelemet jegyzi be a 

központi címregiszterbe. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (1) 
 

26.  Címképzésért felelős szervként a címnek 

a központi címregiszterben való címke-

zelését megelőzően az erre a célra kiala-

kított elektronikus alkalmazás útján 

a) tájékoztatást kérhet az egyetemes pos-

tai szolgáltatótól a címhez kapcsolódó 

postai irányítószámról és 

b) ellenőrzi, hogy az ingatlan szerepel-e 

az ingatlan-nyilvántartásban. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (2) 
. 

27.  Címképzésért felelős szervként az ingat-

lanügyi hatóság határozatában feltünte-

tett ingatlan-nyilvántartási azonosító kó-

dot, a címkoordinátákat és a címhez 

kapcsolódó postai irányítószámot rögzíti 

a központi címregiszterben. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (4) 

28.  Címképzésért felelős szervként ha az in-

gatlan-nyilvántartási adatok a cím be-

jegyzése időpontjában még nem állnak 

rendelkezésre, úgy a címet ezen adatok 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (4a) 
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nélkül veszi nyilvántartásba és annak 

kiegészítése érdekében haladéktalanul 

megkeresi a külön jogszabályban meg-

határozott hatáskörrel rendelkező szer-

vet. 

29.  Címképzésért felelős szervként a címke-

zeléssel érintett címeket a helyi önkor-

mányzat honlapján közzéteszi, ennek 

hiányában vagy emellett hirdetőtábláján 

kifüggeszti vagy más, helyben szokásos 

módon közzéteszi, úgy, hogy az lega-

lább a kifüggesztésétől vagy közzététe-

létől számított egy hónapig folyamato-

san megtekinthető legyen. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (5) 

 

30.  Címképzésért felelős szervként a címke-

zeléssel érintett, az Nytv. 13/A. §-a sze-

rinti költözéssel nem járó lakcímválto-

zást eredményező címek eseményazono-

sítóját haladéktalanul megküldi a cím 

szerint illetékes járási hivatalnak a jog-

szabályban meghatározott feladatai ellá-

tása céljából. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 8. § (6) 
 

31.  Címképzésért felelős szervként törli a 

címregiszterből a címhez tartozó cím-

adatokat, amennyiben az ingatlannak a 

345/2014. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §-a 

alapján már nem kell a központi címre-

giszterbe bejegyzett címmel rendelkez-

nie. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 11. § (3) 
 

32.  Címképzésért felelős szervként az üres 

telken létesített új épület, pince vagy 

önálló rendeltetési egység esetén képezi 

az adott ingatlanra vonatkozó címele-

meket és rögzíti az épület elhelyezkedé-

sének azonosítására szolgáló címkoordi-

nátával együtt. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 12. § (1) 
 

33.  Címképzésért felelős szervként az ön-

kormányzati képviselő-testület döntésé-

nek megfelelő elnevezést jegyzi be a 

központi címregiszterbe, ha az ingatlan 

elnevezésére a tulajdonos legalább két-

szeri felhívására sem tesz javaslatot 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 13. § (3), 

(4) 
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vagy az általa tett javaslat a (5) bekez-

désben foglaltaknak nem felel meg. 

34.  Címképzésért felelős szervként szükség 

esetén felülvizsgálata során egyeztet az 

ingatlan azonosítása céljából az illetékes 

ingatlanügyi hatósággal az erre a célra 

rendszeresített elektronikus alkalmazás 

útján. 

 * * * * * 345/2014. (XII. 23.) 

Korm. rend. 22. § (4) 
 

5. A jegyző polgári védelemmel, katasztrófavédelemmel, tűzvédelemmel és fegyveres 

biztonsági őrséggel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  
Haladéktalanul továbbítja a hozzá beér-

kezett tűzjelzést és műszaki mentés jelzé-

sét, az állandó készenléti szolgálatot ellá-

tó tűzoltósághoz. 

 * * * * * 1996. évi XXXI. tv. 5. § 

(3) 

2.  
Kezdeményezheti a fegyveres biztonsági 

őrség létrehozására vagy megszüntetésére 

irányuló eljárást. 

* * * * * * 1997. évi CLIX. tv. 1. § 

(2) 

3.  
Jogosult az önkormányzati mezei őr-

szolgálat esetében a mezőőri járulékot 

adók módjára behajtandó köztartozás-

ként behajtani az ingatlan fekvése sze-

rint. 

  * * * * 1997. évi CLIX. tv. 19. 

§ (3) 

4.  
Katasztrófavédelmi osztályba sorolt tele-

püléseken a települési polgári védelmi 

szervezet megalakítási a 

kirendeltségvezető közreműködésével 

kidolgozza. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29) BM 

rend. 19. § (1) 

5.  
Gazdálkodó szervnél létrehozott települé-

si polgári védelmi szervezet megalakítási 

tervét a gazdálkodó szerv vezetőjének 

javaslata alapján kidolgozza. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29) BM 

rend. 20. § 

 

6.  
Gondoskodik jóváhagyott megalakítási 

terv egy-egy példányának őrzéséről a 

gazdálkodó szervezet vezetője, és a ki-

rendeltség mellett a megalakítási hely 

szerint illetékességgel. 

  * * * * 62/2011. (XII. 29) BM 

rend. 22. § (3) 
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7.  Adatot szolgáltat a katasztrófasegélyre 

jogosultak személyes adatairól – a segé-

lyek arányos elosztása érdekében – az 

érintett írásos hozzájárulásával a kataszt-

rófavédelmi szerv útján a kijelölt szerve-

zet számára. Személyes adatok ismerete 

hiányában katasztrófasegély nem folyó-

sítható. 

  * * * * 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rend. 14. § (4) 

 

8.  Ellenőrzi a károsultnak biztosítási szer-

ződéskötését. A károsuló ennek tényét, 

valamint azt, hogy nem köthető biztosí-

tóval biztosítási szerződés, legkésőbb a 

támogatási megállapodás megkötésekor 

igazolnia kell és köteles a szerződéssel 

kapcsolatos változásról tájékoztatást adni. 

  * * * * 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rend. 87. § (1) 

 

9.  Nyilvántartást vezet a támogatott káro-

sultakról, azok írásbeli hozzájárulása ese-

tén, melynek tartalmát a 234/2011. 

(XI.10.) Korm. rendelet 11. melléklete 

rögzíti. 

  * * * * 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rend. 92. § (1) 

 

10.  Jegyzőkönyvben igazolja helyreállítás 

vagy újjáépítés esetében a támogatási 

összeg részleteinek kifizetéséhez a kivite-

lezési munkák elvégzését. 

  * * * * 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rend. 92. § (2) 

 

11.  Ellenőrzi a kivitelezést a helyszínen a 

polgármesteri hivatal általa megbízott 

ügyintéző, valamint a hivatásos kataszt-

rófavédelmi szerv területi és helyi szerve 

mellett. 

  * * * * 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rend. 92. § (4) 

 

12.  Tételes elszámolást nyújt be a Magyar 

Államkincstár illetékes területi igazgató-

ságához a támogatás felhasználásáról tá-

mogatottként és önkormányzati összesí-

tésben az építési munkák, vásárlások be-

fejezését követő 30 napon belül, de leg-

később a Kormány eseti döntésében 

meghatározott határidőig kétpéldányban, 

amelynek egy példányát az igazgatóság 

továbbítja a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv központi szerve részére. 

  * * * * 234/2011. (XI. 10.) 

Korm. rend. 93. § (1) 
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1.  Üzletet ideiglenesen bezárathatja köz-

biztonsági érdekből – az ügyészség, a 

nyomozó hatóság, illetve a szabálysérté-

si hatóság kezdeményezésére – a bünte-

tő- vagy szabálysértési eljárás befejezé-

séig, de legfeljebb egy évi időtartamra, 

ha megállapítja, hogy az üzlet működé-

sével összefüggésben az a) és b) pont 

szerinti bűncselekmény elkövetése miatt 

büntetőeljárás, vagy a c) és d) pont alap-

ján szabálysértés elkövetése miatt sza-

bálysértési eljárás indult. 

  * * * * 1999. évi LXXV. tv. 5. 

§ (1) 

 

2.  Üzlet működési engedélyét visszavonja, 

illetve az üzletet bezáratja – az ügyés-

zség, a nyomozó hatóság, illetve a sza-

bálysértési hatóság kezdeményezésére –, 

ha az 1999. évi LXXV. tv. 5. § (1) be-

kezdésben meghatározott bűncselek-

ményt, illetve szabálysértést olyan bíró-

sági vagy hatósági határozat állapította 

meg, amelynek alapján a működési enge-

dély visszavonásának, illetve az üzlet 

bezáratásának, egyébként nincs helye. 

  * * * * 1999. évi LXXV. tv. 5. 

§ (2) 
 

3.  Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajt-

hatóvá nyilváníthatja a közbiztonság 

fenntartása érdekében az 1999. évi 

LXXV. tv. 5. § (1)-(2) bekezdés szerinti 

határozatot a. 

  * * * * 1999. évi LXXV. tv. 5. 

§ (3) 

4.  Elhagyott robbanótest vagy annak tűnő 

tárgyi bejelentéséről értesíti a területileg 

illetékes rendőri szervet. A bejelentés 

alapján a következő intézkedéseket teszi 

meg: 

a) ellenőrzi a bejelentés valódiságát (eh-

hez – szükség esetén – szakértő személy 

segítségét veszi igénybe); 

b) megjelöli a feltételezett vagy azonosí-

tott robbanótest helyét, elhelyezi a rob-

banás veszélyre utaló figyelmeztető jel-

zést; 

c) bejelentést tesz a Magyar Honvédség 

  * * * * 142/1999. (IX. 8.) 

Korm. rend. 2. § (1)–(2) 
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Tűzszerész Ügyeletére a talált robbanó-

testről illetve az eddigi intézkedéseiről. 

A tűzszerész ügyelet által javasolt indo-

kolt intézkedést – például lakóház kiürí-

tése, veszélyeztetett terület folyamatos 

őrzése, lezárása – foganatosít 

5.  Robbanótest helyszíni mentesítése érde-

kében szükséges további intézkedéseket 

– más érintett hatóság vagy szervezet 

képviselőinek bevonásával végrehajtja. 

A katonai tűzszerész járőrparancsnok 

igénye szerint a biztonsági intézkedések 

bevezetése érdekében végzendő mun-

kákhoz szükséges eszközöket, anyago-

kat, gépeket, személyzetet lehetőség sze-

rint térítésmentesen biztosítja. 

  * * * * 142/1999. (IX. 8.) 

Korm. rend. 4. § (4) 

6.  Ha a talált robbanótestet a korlátozott 

szállíthatósága miatt a helyszínen vagy 

annak közelében kell megsemmisíteni, 

(szükség esetén a szomszédos helyi ön-

kormányzattal egyeztetve) az önkor-

mányzat területén helyet jelöl ki a meg-

semmisítésre. A kijelölés során köteles 

figyelembe venni a tűzszerész járőrpa-

rancsnok (alegységparancsnok) szakmai 

utasításait. 

 * * * * * 142/1999. (IX. 8.) 

Korm. rend. 5. § (1) 

7. A jegyző népszámlálással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Gondoskodik a népszámlálás helyi előké-

szítéséről és a település területén az adat-

felvétel végrehajtásáról. 

  * * * * 2018. évi CI. tv. 4. § (2) 

 

2.  Települési népszámlálási felelősként fe-

ladata 
a) a népszámlálás helyi előkészítésével és 

végrehajtásával összefüggő feladatokat 

az útmutatókban foglaltak szerinti elvég-

zése; 

b) a helyi előkészítési és szervezési fela-

datok segítésére meghatározott számú 

  * * * * 305/2010. (XII. 23.) 

Korm. rend. 4. § (1) 
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népszámlálási előadót és népszámlálási 

ügyintézőt jelöl ki, meghatározza felada-

taikat, irányítja munkájukat; 

c) a KSH iránymutatása alapján számlá-

lóbiztosi hálózatot hoz létre, 
d) részt vesz a felülvizsgálói hálózat 

szervezésében, a felülvizsgálói hálózat 

zavartalan működéséhez a tárgyi és tech-

nikai feltételek biztosításában; 

e) együttműködik a KSH területfelelősé-

vel a népszámlálás helyi előkészítési és 

végrehajtási feladataiban; 
f) együttműködés meghatározott intéz-

mények vezetőivel a népszámlálási fela-

datok előkészítésében és végrehajtásá-

ban; 
g) közreműködés a címek felülvizsgála-

tában, a címállomány teljességének elle-

nőrzésében; 
h) együttműködve a KSH területfelelősé-

vel a kialakított számlálókörzetek elle-

nőrzése, lefedettsége érdekében; 
i) a népszámláláshoz szükséges nyomtat-

ványok fogadása, tárolása; 

j) a települési népszámlálási felelős, a 

népszámlálási előadó és ügyintéző(k), 

valamint a számlálóbiztosok kapcsolat-

tartáshoz szükséges adatainak átadása a 

KSH-nak az elektronikus 

monitoringrendszer első feltöltéséhez; 
k) a KSH által biztosított elektronikus 

monitoringrendszerben az adatfelvétel-

ben részt vevők adatainak aktualizálása, 

az adatfelvétel körülményeivel összefüg-

gő információk folyamatos rögzítése; 

l) a népszámlálásban való közreműködés-

re jelentkezők oktatásról való értesítése, 

az oktatás helyszíneinek és technikai fel-

tételeinek biztosítása; 
m) a lakosság tájékoztatása a népszámlá-

lásról a KSH által meghatározott tarta-

lommal a helyben szokásos módon; 
n) a közterületen élő hajléktalanok össze-

írásának megszervezése, az adatfelvétel 

lebonyolítása; 

o) az összeírás teljességének biztosítása, 
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a meghiúsulások kezelése, az adatszol-

gáltatást megtagadókkal szembeni eljárás 

lefolytatása, a pótösszeírás megszervezé-

se és végrehajtása; 
p) az adatfelvételt követően az összeírási 

anyagok átvétele a KSH területfelelősé-

től, azok biztonságos tárolása az elszállí-

tásig; 

q) a népszámlálás előkészítésére és vég-

rehajtására biztosított költségvetési tá-

mogatás elkülönített kezelése és a fel-

használásról pénzügyi elszámolás készí-

tése; 
r) népszámlálás befejezéséről összefogla-

ló jelentés készítése. 
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