
A volt Khtv. szeriti "közhasznú 

tevékenység"
Közfeladat megnevezése (állami/önkormányzati) Megjegyzés Jogszabályhely 

A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, 

társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés

Az állam a rendelkezésére álló eszközökkel támogatja és 

elősegíti az egészségügy területén működő civil szervezeteknek a 

tevékenységét

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 

144. § (1)-(2)

Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; 

egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások 

A népegészségügy társadalmi szervezetek, valamint egyének 

részvételével megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, 

közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme és 

fejlesztése, a betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése 

érdekében

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 

35. § (1)-(2)

Véradások szervezése

A gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítása 

körében a vérellátás feladatát képezi a civil szervezetekkel 

együttműködve a véradások szervezése

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről

 225. § (1) b) 

Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy 

(köztisztaság, települési környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás)

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 4. 5.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 9.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Állategészségügyi feladatok Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (4) 5. 

Hatályos: 

2013.01.01. 

A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének 

elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése 

Az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, a 

médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt 

feladata

2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 

1. § - 6. §

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások
A helyi közügyek/ a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 8.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Szociális ellátások biztosítása Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (4) 4.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 11.

Hatályos: 

2013.01.01. 

3. tudományos tevékenység, 

kutatás
Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

A Kormány, a tudományos élet képviselői, a vállalkozások, a 

társadalmi, gazdasági érdekképviseletek, civil szervezetek

2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről 

és a technológiai innovációról 5. § (3)

Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása.

Állam, nemzetiségi önkormányzat, Magyarországon 

nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá más szervezet 

vagy személy  ha a tevékenység folytatásának jogát - 

jogszabályban foglaltak szerint - megszerezte. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 2. § (3)

Hatályos: 

2013.01.01. 

általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési 

Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő

nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos

nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű

gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók

együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt

álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás

   Az állam gondoskodik az alapfeladazok ellátásáról, az óvodai 

nevelés kivételével.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 4. § (1) a)-u)

Hatályos: 

2013.01.01. 

Óvodai ellátás A kerületi önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 10.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Óvodai ellátás
A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 6.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ 

a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti 

intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka 

feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése

 A  települési önkormányzat és a megyei önkormányzat feladata 

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatásköreiről 

121. § a)-b) 

Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 7.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése
Helyi nemzetiségi önkormányzatok feladatellátása, nemzetiségi 

közszolgáltatási feladatellátás

2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti 

szervezetek támogatásáról és sajátos 

foglalkoztatási szabályairól 3. § (1)

1. egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés, gyógyító 

és egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység

5. kulturális tevékenység       

4. nevelés és oktatás, 

képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés

2. szociális tevékenység, 

családsegítés, időskorúak 

gondozása



A volt Khtv. szeriti "közhasznú 

tevékenység"
Közfeladat megnevezése (állami/önkormányzati) Megjegyzés Jogszabályhely 

A kiemelt kulturális örökség védelme Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 17.

A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (4) 13. 

A kulturális örökség védelme

 Közreműködés és együttműködés: állam/ önkormányzat, 

nemzetiségi/ társadalmi/ gazdasági  szervezetek, egyházak, 

állampolgárok

2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség 

védelméről 5 § (1)

A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele
Közreműködnek: állam, önkormányzat, egyházak, 

társadalmi/egyéb szervezetek, természetes személyek

2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség 

védelméről 61/B § (3)

Az épített környezet alakítása és védelme
Az állami/ helyi önkormányzati szervek együttműködnek az 

érintett társadalmi szervezetekkel

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet 

alakításáról és védelméről 57/A § (2)

A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
Az állami, önkormányzati intézmények és más szervezetek 

bevonásával 

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. 

§ (1)

Településtisztaság (közutak locsolása, síkosság-mentesítés); távhőszolgáltatás, ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, -

kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), hulladékgazdálkodás; környezet- és természetvédelem, 
Az önkormányzat feladata

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (4) 3. 11. 12.

Hatályos: 

2013.01.01. 

A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok

Kommunális igazgatás -  az önkormányzat képviselőtestülete 

gondoskodik a kapcsolatos feladatok ellátásáról

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatásköreiről 21. §

Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés 

és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.

Hatályos: 

2013.01.01. 

 A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében
Állami szervek mellett civil szervezetek is.

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról 

17. § (1)

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 11.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások
A helyi közügyek/helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 8.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása
A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 10.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Hajléktalan ellátás Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 18.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja, megelőzés biztosítása Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (4) 12. 

Hatályos: 

2013.01.01. 

12. emberi és állampolgári 

jogok védelme

Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei,nemzetiségek jogai, leginkább 

veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai
Az alapvető jogok biztosának feladatai

2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok 

biztosáról 2. § a), b), c), d)

Nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett intézmény fenntartása, érdekképviselet/esélyegyenlőség; 

kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi 

közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése.

A helyi nemzetiségi önkormányzat közfeladata
2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 

115. § a)-i)

Nemzetiségi oktatás, nemzetiségek anyanyelvű és anyanyelvi oktatásához az anyanyelvű pedagógusok 

képzésének, továbbképzésének biztosítása 

A nemzetiségi oktatásra irányuló igények felmérésében és az 

oktatás megszervezésében az állami, helyi és a nemzetiségi 

önkormányzatok együttműködnek

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 

163. § (1) 

Nemzetiségi intézmény alapítása; kitüntetés/ ösztöndíj alapítása; nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatás; 

helyi írott és elektronikus sajtó; hagyományápolás és közművelődés; társadalmi felzárkózás; szociális, ifjúsági, 

kulturális igazgatás és közfoglalkoztatás

A helyi nemzetiségi önkormányzat közfeladata
2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 

163. § (1) 

az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;  sportfinanszírozás; a 

gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának 

támogatása

Állami feladat. 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)

Fővárosi szintű sport és szabadidősport Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (4) 8.

Hatályos: 

2013.01.01. 

11. hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének 

elősegítése

13. a magyarországi nemzeti 

és etnikai kisebbségekkel, 

valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos 

tevékenység

10. gyermek- és 

ifjúságvédelem, gyermek- és 

ifjúsági érdekképviselet

6. kulturális örökség 

megóvása                                                     

7. műemlékvédelem

8. természetvédelem, 

állatvédelem, 

9. környezetvédelem

14. sport



A volt Khtv. szeriti "közhasznú 

tevékenység"
Közfeladat megnevezése (állami/önkormányzati) Megjegyzés Jogszabályhely 

Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek Az önkormányzat feladata
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 17.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Sport, ifjúsági ügyek
A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 15.

Hatályos: 

2013.01.01. 

Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-

ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); polgári védelem, 

katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi közösségi közlekedés biztosítása

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.

Hatályos: 

2013.01.01. 

A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok
Törvény alapján jogosult szervezet létrehozásával is ellátható (a 

rendőrség felügyeletével)

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 17. § (1)

A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, 

valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, 

károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában

A hatóságok a katasztrófavédelemben részt vevők bevonásával, 

illetve közreműködésével biztosítják a feladat ellátását.

2011. évi CXXVIII. tv. a 

katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

2. § (1)

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
A helyi önkormányzat a kötelező közszolgáltatás elvégzésére 

nyilvános pályázatot hirdet meg

1995. évi XLII. tv. az egyes helyi 

közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 

1. § (1)

Fogyasztóvédelmi oktatás Állami feladat.
1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 17. 

§ (2)

A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása, fogyasztói jogok 

érvényesülésének értékelése; fogyasztók képviselete; eljárás, vizsgálat, intézkedés kezdeményezése a fogyasztói 

jogok/érdekek védelmében; tájékoztatás, tanácsadó irodák, információs rendszer; a tudatos fogyasztói 

magatartás elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény tájékoztatása

Az állam és a helyi önkormányzatok előmozdítják és támogatják 

a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeket

1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45. 

§ (1) a)-k)

Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek életvezetési 

képességének kialakítása, illetve helyreállítása
Rehabilitációs intézmények feladatai.

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 72. § (1) (2)

A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott szolgáltatások: rehabilitációs 

program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott 

rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, 

segítőik tájékoztatása érdekében

Ezt az állami feladatot a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott, a társadalmi 

esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter szakmai 

felügyelete alatt álló szervezet látja el. 

1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

21. § a)-g)

18. munkaerőpiacon 

hátrányos helyzetű rétegek 

képzésének, 

foglalkoztatásának 

Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján 

megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, 

kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó 

szolgáltatás.

Az állam mindenki számára biztosítja a felnőttképzésben való 

részvételhez való jogot.

2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 

3. § (2) a) b)

20. közhasznú szervezetek 

számára biztosított - csak 

közhasznú szervezetek által 

igénybe vehető - 

szolgáltatások

Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét

A helyi önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság 

önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e 

közösségekkel

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 6. § a)-b)

Hatályos: 

2013.01.01. 

22. a közforgalom számára 

megnyitott út, híd, alagút 

fejlesztéséhez, fenntartásához 

és üzemeltetéséhez 

kapcsolódó tevékenység

Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása/fenntartása)
A helyi közügyek/ helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 2.

Hatályos: 

2013.01.01. 

23. bűnmegelőzés és 

áldozatvédelem
A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek

A rendőrség támogatja a helyi önkormányzatoknak és az 

állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló 

önkéntes tevékenységét

1994. évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 

2. § (2) c)

Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI.17.) AB határozata alapján a jogalkotásról szóló törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, 

iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kötelező erővel nem bírnak, azokra a bíróság előtt hivatkozni nem lehet. 

17. rehabilitációs 

foglalkoztatás                                 

15. közrend és 

közlekedésbiztonság védelme, 

önkéntes tűzoltás, mentés, 

katasztrófa-elhárítás 

21. ár- és belvízvédelem 

ellátásához kapcsolódó 

tevékenység

16. fogyasztóvédelem

14. sport


