
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával 

pótolható-e hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. § (1) 

bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások 

száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban 

meghozható döntés 

feltételét képezi-e Ákr. 

45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 

48. §

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő Ákr. 

50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 

55. §

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
Másodfokú hatósági jogkör a járási hivatalok hadigondozottak ellátásával 

kapcsolatos ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény,

 hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 

Korm. rendelet Nem Nincs Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

2.

A házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges 

külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása
Kizárt

A Kormányhivatal megvizsgálja a  házasságkötés jogi feltételeit, valamint az anyakönyvbe bejegyzendő adatokat igazoló  

okiratokat, majd ezt követően dönt azok elfogadhatóságáról.

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,  az anyakönyvvezető és az anyakönyvi 

szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési 

feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet,

 a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

személyazonosságot, állampolgárságot igazoló okmányok, tanúsítvány, családi állapot igazolás, lakcím 

igazolás, születési anyakönyvi kivonat Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

3.

Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez, bejegyzett 

élettársi kapcsolata létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli 

felmentés

Kizárt

Az anyakönyvvezető a felmentés iránti kérelmet a házassági/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándék bejelentéséről 

felvett jegyzőkönyvvel és az iratokkal együtt felterjeszti a Kormányhivatalhoz. A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit 

megvizsgálja, és szükség esetén megkeresi Budapest Főváros Kormányhivatalát az okirat beszerezhetőségére vonatkozó 

nyilatkozat céljából. A felmentés jogosságáról a kormányhivatal dönt, indokolt esetben felmentést ad.

 


az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,  az anyakönyvvezető és az anyakönyvi 

szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési 

feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet,

 a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet, az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény,

Nem

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező arra irányuló nyilatkozatát, hogy a tervezett 

házasságkötésnek/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének legjobb tudomása szerint nincs törvényes 

akadálya, valamint azt az indokot, amelyre kérelmező az igazolás alóli mentességét alapozza. Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

4.

 Anyakönyvi bejegyzés teljesítése nem magyar állampolgár anyától származó, 

Magyarországon született gyermekre vagy nem magyar állampolgár apa által tett 

teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat alapján Kizárt

A Kormányhivatal megvizsgálja az anyakönyvvezető által felterjesztett apai elismerő nyilatkozatot és az anyakönyvi 

bejegyzés alapjául szolgáló egyéb dokumentumokat. A Kormányhivatal szükség esetén tájékoztatást kér az Igazságügyi 

Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályától a külföldi jog tartalmáról. Amennyiben annak feltételei fennállnak, a 

Kormányhivatal bejegyzi a gyermek születési eseményéhez az apa adatait, valamint – ha az apai elismerő nyilatkozat 

következtében megváltozott - a gyermek új születési családi nevét, és erről értesíti az anyakönyvvezetőt és az érintetteket.  

Külföldi állampolgár apa esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatának megküldésével értesíti a külföldi állampolgár 

állampolgársága szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseleti hatóságát. Az anyakönyvi bejegyzés 

megtagadásáról a kormányhivatal határozattal dönt.

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,  az anyakönyvvezető és az anyakönyvi 

szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési 

feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet,

 a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

apai elismerő nyilatkozat, szülők állampolgárságának igazolása, anya családi állapotát igazoló okirat
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

5.

Hazai anyakönyvezés - a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

4. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 5. §-a alapján magyar állampolgárságot 

szerzett személyek esetében, ha az anyakönyvi esemény hazai 

anyakönyvezésére a honosítási és visszahonosítási eljárást lefolytató 

állampolgársági ügyekben eljáró szerv által megküldött iratok alapján kerül sor

Kizárt

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésére irányuló kérelmet az 

állampolgársági ügyekben eljáró szerv honosítottak, visszahonosítottak esetében az eskü- vagy fogadalomtételről szóló 

jegyzőkönyv beérkezését követő 30 napon belül megküldi a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szervnek. 

A Kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei a hazai anyakönyvezés szabályainak megfelelnek-e, szükség 

esetén a kérelmezőt, illetőleg a felterjesztőt hiánypótlásra hívja fel. A hazai anyakönyvezés megtörténtét követően, erre 

irányuló kérelem esetén anyakönyvi kivonat kiállítás és megküldése. Az esetleges adatváltozások, javítások átvezetése a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartáson.  

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény,  az anyakönyvvezető és az anyakönyvi 

szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési 

feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet,

 a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény, az anyakönyvezési feladatok 

ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Adatlap a külföldön történt születés, házasság, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének (a 

továbbiakban: anyakönyvi esemény) hazai anyakönyvezéséhez; az anyakönyvi eseményt igazoló 

anyakönyvi okirat; házasság megszűnését igazoló okirat; magyar állampolgárság igazolása.

Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

6. Bányaszolgalmi jog alapítása Kizárt

A szolgalom alapítására irányuló eljárásra a kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni. Az eljárás a bányaszolgalmi jogot 

alapítani szándékozó kérelmező kérelmére indul. A Kormányhivatal a kérelem és mellékletei alapján megvizsgálja, hogy a 

bányaszolgalom alapításának törvényi feltételei fennálnak-e.A hatóság a kártalanítás megállapításáért szakértőt köteles 

kirendelni. A szakvélemény elkészülte után a hatóság egyeztető tárgyalást tart, ahol megkísérli a felek közötti egyezség 

megkötését. A tényállás teljes körű tisztázását követően a Kormányhivatal határozatban dönt rendelkezik a bányaszolgalom 

alapításáról és az annak fejében járó kártalanítás megállapításától.

 bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet, a kisajátításról szóló 2007. évi 

CXXIII. törvény, a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint 

a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 

178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) 

bekezdés 24. pont 

Nem

1) az érintett ingatlanra vonatkozó bányaszolgalmi tervet (területkimutatást és vázrajzot), a vonatkozó 

jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva;

2) a kérelmező bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről 

(székhelyéről), ha ezek az adatok a bányaszolgalmi terv elkészítését követően megváltoztak;

3) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll;

4) azt igazoló iratokat, hogy a tulajdonossal a kérelmező megkísérelte a megállapodást (ajánlatok 

másolatát, kézbesítést bizonyító tértivevényt, elutasító nyilatkozatot stb.);

5) üzemeltetési célú szolgalom esetén a bányászati létesítmény használatba vételére vonatkozó jogerős 

engedélyt;

6) képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, meghatalmazás

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 75 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

7.
Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők kereskedelmi igazgatással kapcsolatos 

ügyeiben (bejelentés kereskedelmi tevékenységről)
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok, fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. 

évi LXXVI. törvény,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

Nem Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

8.
Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők kereskedelmi igazgatással kapcsolatos 

ügyeiben (működési engedélyezési eljárások)
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. 

évi LXXVI. törvény,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 50.,

az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

Nem Nem Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

9. Kisajátítási eljárás Kizárt

A kisajátítási eljárás kérelemre indul. A Kormányhivatal a kérelem és mellékletei alapján megvizsgálja, hogy a kisajátítás 

törvényi feltételei fennállnak-e A hatóság a kártalanítás megállapítása érdekében szakértőt köteles kirendelni. A 

szakvélemény elkészülte után a hatóság egyeztető tárgyalást tart, ahol megkísérli a felek közötti egyezség megkötését. 

Amennyiben a felek között a jogszabályoknak megfelelő egyezség jön létre a Kormányhivatal az egyezséget jóváhaggyá és 

határozatba foglalja. Egyezség hiányában a Kormányhivatal mind a kérelem jogalapja, mind a kártalanítás összegszerűsége, 

valamint a szakértő díja és az eljárási költség viselése tekintetében dönt. 

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, a kisajátítási terv elkészítéséről, 

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet 

megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény

Igen

1) a Kstv. végrehajtására kiadott jogszabály szerint a kisajátítási tervet, a Kstv. végrehajtására kiadott 

jogszabály szerinti esetben záradékkal ellátva;

2) a kisajátítást kérő bejelentését az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakáscíméről 

(székhelyéről), ha ezek az adatok a kisajátítási terv elkészítését követően megváltoztak;

3) a kisajátítást kérő nyilatkozatát - kivéve az 5. § szerinti, valamint a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű ügyek közül nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé minősítő jogszabályban meghatározott beruházást - arról, 

hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll;

4) a kisajátítás céljának megfelelően a 7. § szerinti dokumentumokat;

5) kisajátítást kérő harmadik személy esetében a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt, nem 

engedélyköteles tevékenység esetén létesítő okiratát;

6) a 8. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, ennek hiányában annak igazolását, hogy a kisajátítást 

kérő a jogosultat a nyilatkozat beszerzése érdekében megkereste;

7) az ingatlan adásvétele meghiúsulásának igazolására szolgáló iratokat (másolatban ajánlatok, 

kézbesítést bizonyító tértivevények, elutasító nyilatkozatok);

8) képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum, meghatalmazás

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 75 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

10

.

Másodfokú hatósági jogkör a járási hivatalok közlekedési igazgatási hatósági 

ügyeiben (hivatalbóli forgalomból történő kivonás, vezetési jogosultság 

szünetelésének elrendelése stb.)

Lehetséges
Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

 közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

 közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény,

 közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

 kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény,

 illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, 

Nem Nincs Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per
Nemzeti Fejlesztési 

miniszter 

11

.

Másodfokú hatósági jogkör a járási hivatalok kérelemre induló ideiglenes 

forgalomból történő kivonással kapcsolatos közlekedési igazgatási hatósági 

ügyeiben 

Lehetséges
Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a  fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

 közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,

 közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény,

 közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

 közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 

Nem Nincs Igen
Igazgatási 

szolgáltatási díj
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti Fejlesztési 

miniszter 

12

.

Másodfokú hatósági jogkör a járási hivatalok mozgásában korlátozott személyek 

parkolási igazolványának kiadásával kapcsolatos hatósági ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) 

Korm. rendelet, 

mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.1.) Korm. 

rendelet, illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 54. 

Nem Nincs Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

Nemzeti Fejlesztési 

miniszter 
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Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése Kizárt

A Kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem és a becsatolt mellékletek megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban 

előírtaknak.  A Kormányhivatal vizsgálja, hogy az ingatlanszerzés közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért-e. Ennek 

érdekében megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokat a szükséges adatok beszerzése érdekében, 

valamint a viszonosságra vonatkozóan a Külgazdasági és Külügyminisztériumot. A válaszok megérkezése után a 

Kormányhivatal dönt az ingatlanszerzés engedélyezésének tárgyában.

 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény,

a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő 

tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X.2.) Korm. rendelet,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XX. melléklet

Igen

 a külföldi természetes személy személyazonosságát, vagy a külföldi jogi személy Fiókteleptv. szerinti 

fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonosságát hitelt érdemlő igazolására alkalmas irat,

az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándékát igazoló dokumentum
Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 45 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter
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Másodfokú hatósági jogkör a járási hivatalok közúti gépjármű-közlekedéssel 

kapcsolatos ügyeiben (közigazgatási bírság)
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet,

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.), 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 

rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással 

összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet,

 a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény,

 a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, 

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével 

kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének 

részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) 

NFM rendelet,

 a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

Nem Nincs Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Nemzeti Fejlesztési 

miniszter 
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közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyek Lehetséges

A Hivatalos Statisztikai Szolgálathoz tartozó szerv jelzése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási 

bírsággal sújtja azt az adatszolgáltatót, aki a jogszabályban előírt kötelezettségét nem, vagy nem megfelelő módon teljesíti. 

Az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról.

a hivatalos statisztikáról 2016. évi CLV. törvény 32- 33 . §-ai Nem Nem értelmezhető, mivel hivatalbóli eljárás Nem Teljes eljárás Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Fellebbezés
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter
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Másodfokú hatósági jogkör a járási hivatalok temetkezési szolgáltatással 

kapcsolatos hatósági ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
Nem Nincs Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Belügyminszter
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Másodfokú hatósági jogkör a járási hivatalok és a jegyzők lakcím érvénytelenség 

megállapításával kapcsolatos ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény,

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. Rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 41. 

Nem Nincs Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Belügyminszter
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Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők telepengedélyekkel kapcsolatos hatósági 

ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása -szükség esetén szakhatóságok megkeresése- a tényállás további tisztázása érdekében.   

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, 

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

az igazgatási szolgáltatási díjat a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási 

szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet)

 

Nem Nincs Igen
Igazgatási 

szolgáltatási díj
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Közigazgatási per

Nemzetgazdasági 

miniszter
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Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők bejelentés- köteles ipari tevékenységekkel 

kapcsolatos hatósági ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény,

Nem Nincs Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Nemzetgazdasági 

miniszter
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Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés Kizárt

Ha a helyi építési szabályzat szerint - a településrészen fekvő ingatlanok megfelelő megközelítése, illetve használatának 

elősegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a 

kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében az adott telkek 

igénybevételével indokolt, vagy a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna, a fővárosi és 

megyei kormányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára szükséges részét a telek fekvése szerinti települési önkormányzat 

javára igénybe veheti és lejegyezheti. A fővárosi és megyei kormányhivatal lejegyzéssel kapcsolatos eljárására egyebekben 

a kisajátítási eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. §-a, a 

kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény, a kisajátítási terv elkészítéséről, 

felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet 

megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet, az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 24. pont

Nem

1.)Változási vázrajz és területkimutatás, 

2.) Bejelentés az ingatlan tulajdonosa és más ügyfelek nevéről, lakcíméről (székhelyéről), 

3.) Nyilatkozat a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáról, 

4.) Helyi építési szabályzat, 

5.)Képviseleti jogosultság igazolása

Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 75 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter
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kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti eljárás Kizárt

Az ingataln tulajdonosának a kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó kötelezés iránti kérelme alapján a Kormányhivatal 

megvizsgálja a Kstv. 5. §-ában meghatározott feltételek fennállását, majd a tényállás tisztázását követően döntésében a 

kérelem elutasításítja vagy az adott szerv kötelezi a kisajátítási kérelem benyújtására

a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény Nem az ingatlan megvásárlásának kezdeményezését igazoló irat Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 75 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter

24
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víziközmű társulat működésének vizsgálata hatósági ellenőrzés keretében Lehetséges

A Kormányhivatal a hatósági ellenőrzése során felkérheti a vízügyi igazgatási szervet (ÉMVÍZIG), hogy folytasson le 

szakmai ellenőrzést, továbbá a vízügyi igazgatási szervtől a víziközmű társulatra vonatkozó, a vízügyi igazgatási szervnél 

rendelkezésre álló adatokat és információt kérhet. Amennyiben a Kormányhivatal a hatósági ellenőrzés során 

jogszabálysértést tár fel, megkeresheti a cégbíróságot, hogy tizenöt napon belül jelölje ki az elszámoló bizottság tagjait az 

elszámolási eljárás haladéktalan lefolytatása érdekében, illetve saját hatáskörben intézkedhet a tagok által befizetett 

hozzájárulások egészének, vagy azok egy részének visszafizetése iránt.

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási társulatokról szóló 

160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet 
Nem Nincs.

Miniszterelnökséget 

vezető miniszter
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eljáró szerv kijelölése Lehetséges

A Ákr. 22-23.§-ában szabályozott kizárási kérelem elbírálására akkor kerül sor, ha az elsőfokú közigazgatási szerv az előtte 

már megindult eljárásában olyan abszolút vagy relatív okkal szembesül, amely miatt a kérdéses eljárást nem folytathatja le. 

Ilyen kérelem esetén a kormányhivatal vezetője a kizárási kérelmet benyújtó szervvel azonos hatáskörű másik szervet jelöl 

ki az adott eljárás lefolytatására. 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. Rendelet

Nem
a kizárási okot megalapozó dokumentumok (amik igazolják az eljárás megindulását pl. szakhatósági 

megkeresés, ügyféli kérelem)
Nem Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem
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Érettségi vizsga vizsgabizottságának, valamint a független vizsgabizottság 

döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: 

döntés) döntése elleni fellebbezés

Lehetséges

A másodfokú eljárás fellebbezés alapján indul meg. Az érettségi vizsga vizsgabizottságának, valamint a független 

vizsgabizottság döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő, a 

tanuló - a döntést követő öt napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be a köznevelési 

feladatokat ellátó hatósághoz (középiskolához). A fellebbezést a köznevelési feladatokat ellátó hatóság, a hivatal három 

munkanapon belül bírálja el. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye 

nincs.   Az igazgató a fellebbezést a döntéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló valamennyi irat másolatával együtt a 

benyújtás napján, illetve, ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon kézbesítővel megküldi a 

kormányhivatalnak. A fellebbezéshez csatolni kell a vizsgabizottság elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is.  A 

kormányhivatal, a fellebbezés tárgyában meghozott döntéséről, a kézbesítéssel egyidejűleg - rövid úton (futár, telefax, 

távbeszélő) értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét. A másodfokú hatóság a 

döntést helybenhagyja, jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az ügyfél a véglegessé vált döntés 

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet, 

valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI.13) Kormányrendelet
Nem Nincs Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Nem Nem Nem 3 munkanap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
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II. fokú hatáskör a gyermek/tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség, 

vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben 

foglaltakkal összefüggésben hozott döntés felülvizsgálatában

Lehetséges

A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül terjeszti fel a 

fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a járási hivatal a megtámadott döntést a fellebbezésben 

foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, 

valamint ha a fellebbezést a felterjesztést megelőzően visszavonták. A jogorvoslati eljárásban szakértőként az Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatát rendeli ki a kormányhivatal a szakértői vélemény 

elkészítésére. Az elkészült szakvélemény alapján a másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben 

hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló 

fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. 

Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és 

a fellebbezést elbírálták.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. A pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI r.
Nem Nincs Nem

Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Igen Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per
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A Kormány által rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt beruházásokkal összefüggésben készített kettős vizsgálatú kisajátítási 

terv építésügyi szempontú vizsgálatra és záradékolásra irányuló eljárás

Kizárt
A Kormány által rendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal összefüggésben 

készített kettős vizsgálatú kisajátítási terv építésügyi szempontú vizsgálatra és záradékolásra irányuló eljárás.

A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással 

kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről  szóló 178/2008. (VII. 3.) 

Korm. Rendelet

Nem Kettős vizsgálatú kisajátítási terv, négy példányban Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 2 Igen Igen Igen 15 nap Nem Nem Igen Nem Miniszterelnökség

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Hatósági Főosztály Hatósági, építésügyi és oktatási Osztály
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Másodfokú hatósági jogkörben végzett építésügyi-, építésfelügyeleti hatósági 

határozatok és önállóan fellebbezhető végzések felülvizsgálatára induló 

jogorvoslati eljárások

Lehetséges

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 

megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. Az iratanyag átvizsgálását 

követően dönt a másodfokú jogorvoslati eljárás megindításáról Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha 

egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést. A másodfokú hatóság a döntést 

helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy 

megsemmisíti. Az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált döntés ellen 

közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak 

valamelyike fellebbezett és a fellebbezést elbírálták.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendelet. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló •   312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005 (X. 25.) Korm. rendelet. Az 

építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006 (XII. 5.) Korm. 

rendelet

Nem Az elsőfokú eljárásban keletkezett összes irat, dokumentum, hatósági döntés Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Igen Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per Miniszterelnökség

30

.

A Kormányhivatal a másodfokú szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem 

elbírálása során a kereskedelmi építményekre vonatkozó különös 

környezetvédelmi, közlekedési és településfejlesztési követelményeket 

megállapító kormányrendelet figyelembevételével az (1) bekezdésben 

meghatározott kereskedelmi építménynek a létesítés helye szerinti településre és 

vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településrendezési 

hatásaival összefüggő szakkérdésben foglal állást abban a tekintetben, hogy a 

kereskedelmi létesítmény nem okoz-e olyan hátrányos következményeket, 

amelyek aránytalanul meghaladják a kereskedelmi építmény létesítésétől várható 

előnyöket.

Lehetséges

Az olyan építési engedélyezési eljárásokban, amelyekben a Kormányhivatal e fejezet szerint szakhatóságként működött 

közre, másodfokú építésügyi hatósági hatáskörben nem járhat el, ilyen ügyekben e hatáskört a Heves Megyei 

Kormányhivatal látja el.

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény Nem
Az elsőfokú engedélyezési és szakhatósági eljárásban keletkezett összes irat, dokumentum, hatósági 

döntés
Igen

Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Igen Igen Igen 60 nap Nem Nem Igen Nem Miniszterelnökség

31

.
Másodfokú hatósági jogkör a jegyzők helyi  vízgazdálkodási hatósági ügyeiben Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok, fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet Nem Nem Igen Illeték Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Belügyminszter

32

.

Másodfokú hatósági jogkör a járási hivatalok egyéni vállalkozói tevékenységgel 

kapcsolatos hatósági ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok, fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, az egyes ipari és 

kereskedelmi tevékenységek gyakrolásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. 

(V.14.) NFGM rendelet , illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 50. 

Nem Nem Nem
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Belügyminszter

33

.

Eljárásjogi szempontból nem Ákr. alapú hatáskör: Másodfokú hatósági jogkör a 

jegyzők adóigazgatással kapcsolatos ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az I. fokú iratok és a fellebbezés alapján, szükség esetén hiánypótlás, illetve egyéb bizonyítási eljárás 

lefolytatása a tényállás további tisztázása érdekében.   

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. 

évi CLI. törvény (Air.)  

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII törvény,

a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, 

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

Nem Nincs

Az Air. Alapján az ügyfél 

nyilatkozatával nem 

pótolható a hiányzó 

bizonyíték.

Illeték
Az Air. eljárás fajtákat 

nem nevesít.
1

A kapcsolodó eljárást az 

Air. nem ismeri.

Az Air. nem rendelkezik 

az eljárás 

felfüggesztéséről.

Az Air. nem rendelkezik 

az eljárás szüneteléséről.

30 nap, mely egy alkalommal 

30 nappal 

meghosszabbítható. Utólagos 

adómegállapítás tárgyában 

hozott határozat fellebbezése 

esetén 60 nap.

Az Air. nem rendelkezik 

függő hatályú döntésről.

Az Air. nem rendelkezik 

szakhatóság 

közreműködéséről.

Szakkérdés vizsgálata az 

Air. 66. §-a alapján. 

Az Air. nem rendelkezik a 

jogszerű hallgatásról.
Közigazgatási per

Nemzetgazdasági 

miniszter



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése

A kérelem 

előterjesztéséhez 

kötelezően 

alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően 

csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával 

pótolható-e hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. § 

(1) bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő 

szabály szerinti 

fajtája

Megengedett 

hiánypótlások 

száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 

55. §

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

Másodfokú hatósági jogkör a települési

önkormányzat jegyzőjének és a járási

hivatalnak, mint gyámhatóságnak a

gyermekvédelmi és gyámügyi közigazgatási

hatósági ügyeiben
Lehetséges

Döntés meghozatala az

I. fokú iratok,

fellebbezés alapján,

illetve szüksége esetén

tényállás további

tisztázása útján.   

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról 16. § (1) b) pontja, 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről 1. § (1) 

bekezdés c) pontja, 2. § (3) bekezdése, 13. § 

c) pontja 

Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Nem 60 Nem Nem Nem Igen Közigazgatási per

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

2.

Másodfokú hatósági jogkör a járási

hivatalok szociális hatósági ügyeiben

Lehetséges

Döntés meghozatala az

I. fokú iratok,

fellebbezés alapján,

illetve szüksége esetén

tényállás további

tisztázása útján.   

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 4/A.§. (1) bekezdés d) 

pontja, 63/2006. (II. 27.) Korm. rendelet a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól 6/A. § (2) 

bekezdése 
Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

A 63/2006. (III. 27.) Korm. 

rendelet a pénzbeli és 

természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és 

megállapításának, 

valamint folyósításának 

részletes szabályairól 6/A. 

§ (5) bekezdése 

értelmében a  szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

3.

Elsőfokú hatósági jogkör eljáró hatóság

kijelölése és kizárása tárgyában

Lehetséges

Döntés meghozatala az

I. fokú hatóság

véleményének 

beszerzését követően.   

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 

rendtartásról 22-24. §-ai, 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

1. § (1) bekezdés c) pontja, 2. § (3) bekezdése, 

13. § a) pontja, 1993. évi III. törvény a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról 4/A.§. (1) 

bekezdés d) pontja, 63/2006. (II. 27.) Korm. 

rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól 

6/A. § (2) bekezdése

Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

4.

Elsőfokú hatósági jogkör a szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi

szolgáltatók, intézmények és hálózatok

hatósági nyilvántartásba történő

bejegyzése, adatmódosítása, törlése

tárgyában indult közigazgatási hatósági

ügyekben 

Lehetséges

Döntés meghozatala

kérelem alapján, illetve

szüksége esetén

tényállás további

tisztázása útján.   

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról 4/A.§. (1) bekezdés d)

pontja, 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi

szolgáltatók, intézmények és hálózatok

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 3. §

(1) bekezdés 

Igen Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 60 Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

5.

Elsőfokú hatósági jogkörben a szociális,

gyermekjóléti és gyermekvédelmi

szolgáltatók, intézmények és hálózatok

működésének hatósági ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalbóli elárás 

megindítása, helyszíni 

szemle, adatbekérés és 

ellenőrzés lezárása. 

Jogszabálysértés 

esetén I. fokú hatósági 

ellenőrzés megindítása.

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 4/A.§. (1) bekezdés d) 

pontja, 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok 

hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 36.§ 

(1)-(3)

Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

6.

Elsőfokú hatósági jogkörben jelzálogjog

bejegyzésének kezdeményezése a

bentlakásos intézményi ellátásban

részesülő, személyi térítési díjat megfizetni

nem képes ellátott ingatlanvagyonára,

vagyonára a fenntartó kérelme alapján.

Lehetséges

Döntés meghozatala

kérelem alapján, illetve

szüksége esetén

tényállás további

tisztázása útján.   

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 119.§. (3) bekezdés

Nem

29/1993. (II. 17.) Korm. 

rendelet a személyes 

gondoskodást nyújtó 

szociális ellátások térítési 

díjáról 3. számú melléklete 

szerinti térítési díj 

nyilvántartási törzslap

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

  A szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

7.

A települési önkormányzat jegyzője és a

járási hivatal, mint I. fokú gyámhatóság

fölött felügyeleti jogkör gyakorlása.

Lehetséges

Felügyeleti döntés

meghozatala az I. fokú

iratok alapján.  

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról 16. § (1) b) pontja, 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről 1. § c) pontja, 

2. § (3) bekezdése, 13. § a) pontja

Nem Nemleges Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

A gyermek és ifjúság 

védelméért felelős 

miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Hatósági Főosztály Szociális é Gyámügyi Osztály

A 369/2013. (X. 24.) 

Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről 5. § (2) 

bekezdése értelmében a 

működést engedélyező 

szervek e rendelet szerinti 

eljárásaiban a felügyeleti 

szerv a szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter



Állami kárenyhítés visszatérítése

(áldozatsegítés)
Kizárt

Hivatalos tájékoztatás vagy egyéb tudomásszerzés alapján a 

visszatérítési kötelezettség megalapozottságának vizsgálata, 

döntéshozatal

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § 

c) pontja, 10. § (4) bekezdése

Ást. 15.§, a bűncselekmények áldozatainak nyújtott 

támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli 

támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 8-9.§a

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 15 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Igazságügyi Minisztérium

1145 Budapest, Róna út 

135.

Visszatérítési kötelezettség elmulasztása esetén halasztás 

vagy részletfizetés engedélyezése iránti eljárás

(állami kárenyhítés)
Kizárt

Kérelem befogadása, kérelem és mellékletei vizsgálata a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § 

c)pontja, 10.§ (4) bekezdése

Ást. 15.§ (1)-(4a) bekezdése

 A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások 

engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás 

folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól 

szóló 420/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium

1145 Budapest, Róna út 

135.

Visszafizetendő azonnali pénzügyi segély méltányosságból 

történő mérséklése vagy elengedése

(áldozatsegítés)

Kizárt

Kérelem befogadása, kérelem és mellékletei vizsgálata a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § 

c)pontja, 10.§ (2) bekezdése

Ást. 15/A.§-a, A bűncselekmények áldozatainak nyújtott 

támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli 

támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes 

szabályairól szóló 420/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. §-a

Nem Ást. 15/A. § (2) bekezdése Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium

1145 Budapest, Róna út 

135.

Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet elbírló döntés elleni 

fellebbezés elbírálása

(áldozatsegítés)

Kizárt

Fellebbezés és iratok befogadása, vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség szerint hiánypótlási 

felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- 

és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. § 

c) pontja, 10.§ (1) bekezdése, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény 119.§ (4)-(7) 

bekezdése

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 8 nap, 60 nap Igen: végzés Igen Nem Nem Közigazgatási per

Igazságügyi Minisztérium

1145 Budapest, Róna út 

135.

Visszatérítendő tarozás elengedése vagy mérséklése

(jogi segítségnyújtás)
Kizárt

Kérelem befogadása, kérelem és mellékletei vizsgálata a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról

362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet az igazságügyi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről

 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a jogi segítségnyújtás 

keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása 

és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet - a jogi segítségnyújtás 

keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem 

tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó 

részletes szabályokról

Nem

Ha a fizetési kedvezményre való jogosultságot a jövedelmi és 

vagyoni viszonyok vizsgálatával kell megállapítani, a 

kötelezettnek a kérelméhez csatolnia kell:

a) a saját és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói 30 

napnál nem régebbi,nettó jövedelemről szóló munkáltatói 

igazolását,

b) nyugdíjas esetén a nyugdíjas törzskártya (igazolvány) 

másolatát, továbbá a munkáltatói jövedelemigazolás helyett 

vagy mellett az utolsó havi nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) 

vagy - a nyugdíj folyószámlára történő utalása esetén - az 

utolsó havi bankszámlakivonatot

c) vállalkozók esetében az állami adóhatóság által kiállított 

előző évi nettó jövedelemről szóló igazolást; 

d) egyéb, a méltányossági döntést megalapozó 

körülményekről szóló igazolást.
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