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1. Állampolgársági ügyekben

Az előterjesztett állampolgársági kérelmet továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatalnak,
mint a Kormány állampolgársági ügyekben eljáró szervének.

Az állampolgársági kérelem átvételekor ellenőrzi a kérelmező személyazonosságát és magyar
nyelvtudását  a  magyar  állampolgárságról  szóló  1993.  évi  LV.  törvény  4.  §  (3)  és  (3a)
bekezdésére  alapozott  honosítási  és  a  visszahonosítási  kérelem esetében  és  az  ellenőrzés
megtörténtét, illetve a kérelmező aláírásának hitelességét a kérelmen aláírásával igazolja.

2. Állatvédelmi hatóságként

Ellenőrzi a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek a
betartását.

Közreműködik  a  szolgáltató  állatpanzió,  illetve  állatmenhely  létesítésére  irányuló  szándék
bejelentését követő eljárásban.

Az  állatpanzió  és  állatmenhely  működését  folyamatosan  ellenőrzi  és  ötévenként
felülvizsgálja.

3. Gyámhatóságként

A gyermekek védelme érdekében

Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál
vagy más alkalmas személynél, illetve a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi
nevelőszülőnél (a továbbiakban: nevelőszülő), vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban,
fogyatékosok  vagy  pszichiátriai  betegek  otthonában,  egyidejűleg  –  a  feltételek  fennállása
esetén – családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi
gyámot rendel.

Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését.

Dönt  az  általa  elrendelt  és  a  más  szerv  által  alkalmazott  ideiglenes  hatályú  elhelyezés
felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról.

Nevelésbe  veszi  a  gyermeket,  és  egyidejűleg  gyermekvédelmi  gyámot  és  helyettes
gyermekvédelmi gyámot rendel. Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről.

A gyermek és büntetés-végrehajtási  intézetben vagy javítóintézetben lévő szülője  együttes
elhelyezéséhez kapcsolódóan

‐ dönt  a  gyermeknek a  büntetés-végrehajtási  intézet  anya-gyermek részlegén vagy a
javítóintézet fiatalkorú és gyermeke együttes elhelyezését biztosító részlegén történő
elhelyezéshez való hozzájárulásról vagy annak megtagadásáról,

‐ véleményt  ad  a  Büntetés-végrehajtás  Országos  Parancsnokságának  vagy  a
javítóintézet  igazgatójának  megkeresése  alapján  a  gyermeknek  a  szülővel  történő
együttes elhelyezéséről, és

‐ a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának vagy a javítóintézet igazgatójának az
együttes  elhelyezés  megszüntetésére  vonatkozó  döntése  alapján  rendelkezik  a
gyermek kiadásáról, és megteszi a gyermek érdekében szükséges intézkedéseket.

Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról.

Figyelemmel  kíséri  a  nevelésbe  vett  gyermek  és  a  kapcsolattartásra  jogosult  szülő
kapcsolatának  alakulását,  a  szülőnek  a  gondozó  személlyel  vagy  intézménnyel  való
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együttműködését,  indokolt  esetben  elrendeli  a  kötelező  támogatott  közvetítői  eljárás
igénybevételét.

Dönt  az  utógondozás  és  az  utógondozói  ellátás  elrendeléséről,  valamint  a  tanulói  vagy
hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg
megállapítja a fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

Dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről.

Megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét.

Dönt  az  ideiglenes  hatállyal  elhelyezett  és  nevelésbe  vett,  speciális  szükségletű  gyermek
nevelési felügyeletéről.

Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban.

Dönt  a  gyermek  védelembe  vételéről,  a  megelőző  pártfogás  elrendeléséről  és  ezek
megszüntetéséről.

Dönt  a  családi  pótlék  természetbeni  formában  történő  nyújtásáról,  felülvizsgálatáról,  a
kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról.

Kezdeményezi  a  folyósító  szervnél  a  családi  pótlék  folyósítás  szüneteltetésének
megszüntetését, felülvizsgálja a családi pótlék folyósításának szüneteltetését.

Megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében.

A  gyermek  gondozási  helyére  vonatkozó  javaslat  kialakítása  érdekében  felkérhet  az
illetékességi  területén  kívüli  más  megyei  (fővárosi)  gyermekvédelmi  szakértői  bizottságot
szakvélemény elkészítésére.

A büntetés-végrehajtási  intézet  megkeresésére az elítélt  kiskorú gyermekével  kapcsolatban
elkészíti a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról  szóló  2013.  évi  CCXL.  törvény  188.  §  (2a)  bekezdés  c)  pontja  szerinti
gyámhatósági véleményt.

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban

Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról.

Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében

Kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.

Hozzájárul
‐ a  korlátozottan  cselekvőképes  kiskorú  és  a  cselekvőképességében  a  származás

megállapításával  összefüggő  jognyilatkozatok  tekintetében  részlegesen  korlátozott
személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához,
ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott  vagy a
hozzájárulást nem adja meg,

‐ a  cselekvőképtelen  jogosult  érdekében  a  törvényes  képviselő  által  az  apaság
megállapítása,  az  apasági  vélelem  megtámadása  iránti  és  az  anyasági  per
megindításához.

Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha az apaság megállapítása iránti perben a gyermek
nem az anya pertársa vagy az anya a gyermek törvényes képviselője,  és az apai elismerő
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nyilatkozathoz a hozzájárulást  azért  nem adhatja  meg,  mert  az anya és a  gyermek között
érdekellentét áll fenn.

Jóváhagyja  az  anyának  kiskorú  gyermekével  együttes  perindítását  az  apaság  vélelmének
megdöntése iránt.

Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.

Az örökbefogadással kapcsolatban

Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról,  és kérelemre elrendeli  az
örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét.

Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy
általi örökbefogadásához.

Pert indíthat, illetve kezdeményezhet

A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti
jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a
gyermek kiadása iránt.

A gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése iránt.

A szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránt.

A  gondnokság  alá  helyezés,  annak  fenntartása,  megszüntetése,  a  cselekvőképességet
részlegesen  korlátozó  gondnokság  cselekvőképességet  teljesen  korlátozó  gondnokságra
változtatása,  a  cselekvőképességet  teljesen  korlátozó  gondnokság  cselekvőképességet
részlegesen  korlátozó  gondnokság  alá  helyezésre  módosítása,  a  cselekvőképességet
részlegesen  korlátozó  gondnokság  esetén  a  gondnokolt  által  önállóan  nem  gyakorolható
ügycsoportok  módosítása,  a  választójogból  való  kizárás,  valamint  a  választójogból  való
kizárás megszüntetése iránt.

A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.

Feljelentést tesz

A gyermek veszélyeztetése, a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy a gyermek sérelmére
elkövetett más bűncselekmény miatt.

A kapcsolattartással kapcsolatban

Dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról,
indokolt  esetben  -  különösen,  ha  az  a  bíróság,  ügyészség  által  elrendelt  távoltartás
következményeként,  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény  71.  §  (6)
bekezdésében  foglaltak  alapján  indokolt  -  felügyelt  kapcsolattartást  rendel  el,  továbbá  a
kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott
közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el.

A szülői felügyeleti joggal kapcsolatban

Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.

Dönt,  ha  a  közös  szülői  felügyelet  gyakorlása  során  a  szülők  –  a  lelkiismereti  és
vallásszabadság  körébe  tartozó  kérdés  kivételével  –  valamely  kérdésben  nem  tudnak
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megállapodni,  valamint  a  szülői  felügyeleti  joggal  kapcsolatos  ügyben  kötelező
gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét
rendeli el.

Hozzájárul a gyermek családba fogadásához.

Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról.

Jóváhagyja  a  gyermek  részére  a  szülők  lakóhelyének  vagy  a  szülők  által  kijelölt  más
tartózkodási helynek az elhagyását.

Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről.

A tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő
foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat.

A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal
kapcsolatban

A gyermek  részére  családbafogadó  gyámot  vagy  gyermekvédelmi  gyámot  és  helyettes
gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként
kirendeli.

Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket.

Felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám és a
helyettes gyermekvédelmi gyám tevékenységét.

Felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot.

Külön  jogszabályban  meghatározott  esetekben  zárlatot  rendel  el,  zárgondnokot,  eseti
gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá
megállapítja a munkadíjukat.

Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak
az előzetes  jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult  bíróságnak történő
megküldéséről.

Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti,
elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót.

Ügygondnokot  rendel,  ha  a  cselekvőképtelen  személy  személyesen  kíván  menekültügyi
eljárásban elismerés iránti kérelmet előterjeszteni és törvényes képviselővel nem rendelkezik.

Hozzájárul  az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  187/A.  §-a  alapján  a
tizennyolcadik életévét betöltött,  cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen
korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez.

A vagyonkezeléssel kapcsolatban

Dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy
fizetési  számlán  történő  elhelyezéséről,  az  elhelyezett  pénz  felhasználásáról,  államilag
garantált  értékpapírba,  biztosítási  kötvénybe  történő  befektetéséről,  letétben  kezeléséről,
valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések
közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona.

Dönt  a  gyám,  a  gondnok  vagyon-  és  bérlakás  kezeléséhez  kapcsolódó  jognyilatkozata
érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.
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Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást.

Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű
jogával kapcsolatos ügyekben.

Közreműködik a hagyatéki eljárásban.

A terhességét  eltitkoló  válsághelyzetben  lévő  várandós  anya  és  születendő  gyermeke
érdekében

A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét.

A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a
gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi
szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve,
hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás.

Az eltűnt személlyel kapcsolatban

Jogszabályban  meghatározott  esetben  kéri  a  bíróságtól  az  eltűnt  személy  holtnak
nyilvánítását.

A gyermektartásdíjjal kapcsolatban

Eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20.
napján  kelt  egyezmény  alapján  a  külföldön  lakó  vagy  tartózkodó  személy  tartásdíj  iránti
igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.)
a  tartással  kapcsolatos  ügyekben  a  joghatóságról,  az  alkalmazandó  jogról,  a  határozatok
elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint
a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-
i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által
közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi
Hatóság megkeresésére – közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére
kötelező  határozat  meghozatalára  irányuló  kérelmek,  a  tartásdíj  felemelésére  vonatkozó
kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében.

4. Hadigondozási hatóságként

Hadigondozottak ellátását állapítja meg.

5. Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként

Eljár  az  üzletszerű  társasházkezelői,  valamint  üzletszerű  ingatlankezelői  tevékenység
bejelentése iránti ügyben.

Nyilvántartást  vezet  az  üzletszerű  társasházkezelői  tevékenységet,  valamint  üzletszerű
ingatlankezelői  tevékenységet  végző  gazdálkodó  szervezetekről  és  felügyeli  a
tevékenységüket.

6/8. oldal



6. Járási környezetvédelmi hatóságként

Ellenőrzi  a  levegőtisztaság-védelmi  jogszabályok  rendelkezéseinek  a  betartását,  melyek
szerint:

Tilos a légszennyezés,  a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő
működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való
terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Tilos  – a  háztartásban keletkező papírhulladék és  veszélyesnek nem minősülő,  kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével – hulladék nyílt téri, vagy a
hulladékok  égetésének  feltételeit  rögzítő  jogszabályban  foglaltaknak  nem  megfelelő
berendezésben történő égetése. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi
kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

7. Közneveléssel kapcsolatban

Elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség teljesítését.

A harmadik életévet  betöltött  gyermeket  kérelemre – a  gyermek jogos érdekét  szem előtt
tartva  –  felmentheti  az  óvodai  foglalkozáson  való  részvétel  alól,  ha  a  gyermek  családi
körülményei, sajátos helyzete indokolja.

8. Közterületen és a közterületről látható magánterületen látható 
reklámokkal kapcsolatban

Ellenőrzi  a  reklámok  közzétételére,  reklámhordozó  és  reklámhordozót  tartó  berendezések
elhelyezésére vonatkozó szabályok betartását.

9. Lakcím érvénytelenítésével kapcsolatban

A szállásadó nyilatkozata esetén – ellenkező okirati bizonyítás hiányában – a járási hivatal
megállapítja a lakcím érvénytelenségét. A szállásadó tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának
fennállását az ingatlan-nyilvántartásba történő betekintéssel ellenőrzi.

10. Szociális igazgatási szervként

Pénzbeli ellátások

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára
‐ időskorúak járadékát,
‐ foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
‐ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást,
‐ gyermekek otthongondozási díját,
‐ ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat, emelt összegű ápolási díj

állapít meg.

Az  időskorúak  járadékára,  az  egészségkárosodási  és  gyermekfelügyeleti  támogatásra,  a
gyermekek otthongondozási díjára és az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását
kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.

A foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra való jogosultság  feltételeinek fennállását  évente
legalább egyszer felülvizsgálja.
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Természetbeni szociális ellátások

Alanyi közgyógyellátást vagy normatív közgyógyellátást állapít meg. 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg.

11. Temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóságként

Temetkezési szolgáltatási tevékenységet engedélyez és ellátja a szolgáltatás felügyeletét.

12. Útügyi közlekedési hatóságként

Eljár  az  elhelyezési  tilalom  alá  eső  jel,  jelzés,  reklámtábla,  reklámhordozó,  reklámcélú
berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyekben; a járdák, gyalogutak és
azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és
megszüntetésének  (elbontásának)  engedélyezése  vagy  bejelentése,  valamint  ezek  nem
közlekedési  célú  igénybevételének  engedélyezése  –  ide  nem  értve  a  gyalog-  és
kerékpárutakat,  valamint  a  közút  építésével  összefüggő  járdaépítést  –  iránti  ügyekben;
valamint a közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan
tulajdonosának kötelezése iránti ügyekben.
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