












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje
 1. számú függelék

Állandó települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

- - - - - - -

Ideiglenes települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

Iván Anita 47/795-067 ivan.anita@borsod.gov.hu
Cigándi Járási Hivatal                                                                      

3987 Bodroghalom, Szabadság u. 89.                                                   
3964 Pácin, Fő utca 35.

Bodroghalom péntek 9.30 – 11.00                                                                                                                                                                           
Pácin                péntek  8.00 –   9.15 Bogroghalom, Pácin

Kocsis Ivett Beatrix 47/795-063 kocsis.ivett@borsod.gov.hu

Cigándi Járási Hivatal                                                                            
3965 Kisrozvágy, Petőfi Sándor u. 3-5.                                         

3965 Nagyrozvágy, Vöröshadsereg u. 31.                                          
3974 Ricse, Ady Endre u. 5.                              
3974 Semjén, Petőfi S. u. 2.                       

Semjén            szerda   8.00 – 9.00                                                                                                                                                                        
Ricse               szerda     9.10 – 11.30                                                                                                                                                            
Nagyrozvágy    hétfő   14.00 – 15.15                                                                                                                                                               
Kisrozvágy       hétfő 15.30 – 16.00

Semjén, Ricse,Nagyrozvágy,Kisrozvágy

Rabóczkiné Veréb Mária 47/795-062 raboczkine.maria@borsod.gov.hu

Cigándi Járási Hivatal                                                                          
3963 Karcsa, Petőfi S. u. 11.                                                                   
3962 Karos, Szabadság tér 1.                                                                   

3972 Tiszacsermely, Rákóczi u. 9.

Tiszacsermely kedd 8.00 – 9.00                                                                                                                                                                             
Karos                szerda 13.30 - 14,00                                                                            
Karcsa              szerda 14.15 – 16.30

Karos,Karcsa

Szabó Zsolt Ferencné 47/795063 szabo.zsoltne@borsod.gov.hu

Cigándi Járási Hivatal                                                                        
3978 Dámóc, Fő u. 129.                                                                    

3967 Lácacséke, Fő u. 35.                                                                   
3973 Révleányvár, Fő u. 41.                                                                          

3977 Zemplénagárd, Fő. u. 9.                       

Lácacséke    hétfő 8.00 – 9.00                                                                                                                                                                             
Dámóc           hétfő 9.10 – 9.45                                                                                                                                                                      

Zemplénagárd hétfő 10.00 – 11.15                                                                                                                                                                   
Révleányvár     hétfő  11.30 – 12.00

Lácacséke, Dámóc,Zemplénagárd, 
Révleányvár

Helyettesítés -
48/560-506/124

48/560-561
48/461-582

Edelényi Járási Hivatal
3752 Szendrő, Hősök tere 1.
3752 Galvács, Bereg út 10.

3734 Szuhogy, József A. út 52.sz.

Szendrő  szerda: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 – 12:00
Galvács hétfő: 8:00 - 12:00

Szuhogy hétfő: 13:00 – 16:00
Szendrő, Szuhogy, Galvács

Angyalné Bene Angéla -

48/463-201
48/529-202
48/525-246
48/525-116
48/460-083

angyalne.angela@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal                                                                   
3757 Szőlősardó,Széchenyi út 23.sz.

3751 Szendrőlád, Fő út 63.sz.
3780 Balajt, Fő út 55.sz.

3780 Ládbesenyő,Kossuth út 64.sz.
3753 Abod, Magyari út 42.sz.

Balajt hétfő: 08.00-10.00
Ládbesenyő hétfő: 10.20-12.30

Abod hétfő: 12.50.-16.00
Szendrőlád szerda: 8.00 – 16:00
Szőlősardó péntek: 8:00 - 12:00

Égerszög, Szendrőlád, Szőlősardó, 
Teresztenye, Abod, Balajt, Ládbesenyő

Csáki Béláné -

48/456-002
48/457-505
48/459-001
48/462-001
48/458-001
48/562-002
48/459-504

csaki.belane@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3825 Rakaca, Petőfi S. u. 92.

3825 Viszló, Fő u. 70/a
3755 Martonyi, Fő u. 54.

3756 Perkupa, Kossuth L. u. 12.
3754 Szalonna, Tanácsház tér 1.

3826 Rakacaszend,Fő u. 13.
3754 Meszes, Fő u. 39.

Rakaca hétfő: 8:00 - 12:30
Viszló hétfő: 13:00 - 14:45

Martonyi hétfő: 14:30 - 16:00
Perkupa szerda: 8:00 - 12:00

Szalonna szerda: 12:00 - 16:00
Rakaszend péntek: 8:00 – 10.30

Meszes péntek: 10:45 - 12:00

Debréte, Martonyi, Meszes, Perkupa, Rakaca, 
Rakacaszend, Szalonna, Varbóc, Viszló

Fórisné Silye Tünde -

48/560-506/124
48/450-504
48/450-147
48/450-001
48/454-015

forisne.tunde@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3752 Szendrő, Hősök tere 1.sz.

3768 Becskeháza, Fő u. 52.
3768 Bódvalenke, Szabadság u. 65.

3768 Hidvégardó, Tornai u. 106.
3763 Bódvaszilas,Kossuth L. 21.sz.

Szendrő hétfő: 08.00-16.00
Becskeháza szerda: 8:00 - 9:00
Bódvalenke szerda: 9:30 - 11:00

Hidvégardó szerda: 11:30 – 16:00
Bódvaszilas péntek: 08.00-12.00

Szendrő,Becskeháza, Bódvalenke, Hidvégardó, 
Bódvaszilas

Derján Mária -
48/450-001
48/552-204

derjan.maria@borsod.gov.hu
Edelényi Járási Hivatal

3769 Tornaszentjakab, Rákóczi út 25.
3767 Tornanádaska, Kossuth út 44.

Tornaszentjakab hétfő: 8:00 - 12:00
Tornanádaska hétfő: 12:00 - 16:00 Tornanádaska, Tornaszentjakab

Fónai Barbara -

48/525-003
46/399-022
48/399-868
48/399-241
48/399-105

fonai.barbara@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3796 Borsodszirák, Fő út 35.

3794 Boldva, Széchenyi út 5.. 
3795 Hangács, Szabadság út 21
3795 Nyomár, Szabadság u. 45.
3794 Ziliz, Dózsa György u. 1.

Borsodszirák hétfő: 8:00 - 11:00
Boldva hétfő: 11:30 - 16:00

Hangács szerda: 08:00 - 10:00
Nyomár szerda: 10:10 - 12:00

Ziliz szerda: 12:15 - 16:00

Borsodszirák, Boldva,  Hangács, Nyomár, Ziliz

Vargáné Fuszkó Mária -
48/464-508
48/465-046
48/564-514

vargane.maria@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal 
3761 Szinpetri, Dózsa Gy. út 58.

3762 Szögliget, Kossuth Lajos u. 57
3761 Szin, Szabadság út 18.

Szinpetri hétfő: 8:00 - 12:00
Szögliget hétfő: 12:15 - 16:00

Szin péntek: 8:00 - 12:00
Szin, Szinpetri, Szögliget, Tornakápolna

Almásiné Vozár Gabriella -
48/525-174
48/349-002
48/349-023
48/349-254

almasine.gabriella@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3780 Damak, Szabadság út 35.sz. 

3786 Hegymeg, Petőfi u.18.
3787 Tomor, Kossuth L. u. 45.

3786 Lak, Kossuth L. u. 18.

Damak szerda: 08.00-09.00
Hegymeg szerda:9.05- 10:00
Tomor szerda: 10:10 - 12:00

Lak szerda: 12:05 - 16:00

 Hegymeg, Irota, Lak, Damak, Szakácsi, Tomor

Gajdos Győző Istvánné -

48/455-001
48/454-015
48/453-006
48/452-007

gajdos.gyozone@borsod.gov.hu

Edelényi Járási Hivatal
3764 Bódvarákó, Szabadság u. 16.
3763 Bódvaszilas, Kossut L. u. 21.

3765 Tornaszentandrás, Hunyadi u. 6.
3765 Komjáti, Petőfi S. u. 13.

Bódvarákó hétfő: 8:00 - 10:00
Bódvaszilas hétfő: 10:10 – 12:00

Tornaszentandrás hétfő: 12:30 - 14:30
Komjáti hétfő: 15:00 - 16:00

Bódvarákó, Bódvaszilas, Komjáti, 
Tornabarakony, Tornaszentandrás

Paulovics Gyuláné 70/399-9393 46/795-674 paulovics.gyulane@borsod.gov.hu
Encsi Járási Hivatal
3871 Méra, Fő u. 1.

Méra péntek 8:00 - 12:00 Méra

Sirokiné Kőszegi Erzsébet 20/531-2754 46/795-665 sirokine1960@gmail.com

Encsi Járási Hivatal 
3837 Alsógagy, Rákóczi u. 19.

3836 Baktakék, Rákóczi u. 112.
3834 Beret, Rákóczi u. 40/B.

3821 Büttös, Dózsa Gy. u. 44.
3837 Csenyéte, Rákóczi u. 14.

3834 Detek, Kossuth u. 54.
3855 Fancsal, Rákóczi u. 46.

3837 Felsőgagy, Rákóczi u. 46.
3821 Kány, Petőfi u. 1.

3821 Keresztéte, Fő u. 1.
3821 Perecse, Fő u. 38.

Alsógagy csütörtök 8:00 - 8:30
Baktakék szerda 13:00 - 15:00

Beret kedd 8:00 - 9:00
Büttös péntek 8:00 - 10:00

Csenyéte szerda 9:00 - 10:00
Detek kedd 9:15 - 10:00

Fancsal csütörtök 9:00 - 9:30
Felsőgagy szerda 10:00 - 12:00

Kány péntek 8:00 - 8:30
Keresztéte péntek 11:30 - 12:00

Perecse péntek 10:30 - 11:00

Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, 
Detek, Fancsal, Felsőgagy, Gagyapáti, Kány, 

Keresztéte, Perecse

Urbán János Dénes 20/459-2241 46/795-674 urban.janos@borsod.gov.hu

Encsi Járási Hivatal
3665 Fáj, Fő u. 32

3864 Fulókércs, Fő u. 93
3873 Garadna, Fő u. 22.

3874 Hernádpetri, Kossuth L u. 13.
3874 Hernádvécse, Kossuth L u. 2.

3866 Litka, Fő u. 58.
3872 Novajidrány, Kossuth Lajos u. 111.
3874 Pusztaradvány, Kossuth L. u. 29.

3863 Szalaszend, Jókai Mór u. 37.
3866 Szemere, Fő u. 63.

Fáj hétfő 10:30 - 11:30
Fulókércs hétfő 12:30 - 14:00
Garadna szerda 8:00 - 10:00

Hernádpetri péntek 8:00 - 8:30
Hernádvécse péntek 10:00 - 13:00

Litka hétfő 11:45 - 12:00
Novajidrány szerda 10:15 - 16:00
Pusztaradvány péntek 9:00 - 9:30

Szalaszend hétfő 8:00 - 10:00
Szemere hétfő 14:30 - 16:00

Fáj, Fulókércs, Garadna, Hernádpetri, 
Hernádvécse, Litka, Novajidrány, 

Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere

Hudopkóné Bozsán Judit 30/551-1138 46/795-675 hudopkone.judit@borsod.gov.hu

Encsi Járási Hivatal
3848 Csobád, Petőfi u. 35.

3849 Forró, Fő u. 62.
3852 Hernádszentandrás, Fő u. 41.

3851 Ináncs, Kossuth L u. 26.

Csobád péntek 8:00 - 12:00
Forró szerda 8:00 - 10:00

Hernádszentandrás hétfő 12:00 - 16:00
Ináncs hétfő 8:00 - 12:00

Csobád, Forró, Hernádszentandrás, Ináncs

Váradiné Magyar Andrea - 46/795-682 varadine.andrea@borsod.gov.hu
Gönci járási Hivatal

3876 Hidasnémeti, Petőfi u. 11.
3891 Vilmány, Fő u. 149.

Hidasnémeti szerda 12:00 - 16:30, péntek 8.00-14.00
Vilmány szerda: 9:00 - 11:00 Hidasnémeti, Vilmány

Aczél Judit - 46/795-682 aczel.judit@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3894 Göncruszka, Fő u. 83.
3898 Abaújvár, Petőfi u. 4.

3877 Tornyosnémeti, Gazdasor u. 12.
3875 Hernádszurdok, Rákóczi u. 18.

Göncruszka hétfő: 8:00 - 11:00
Abaújvár kedd: 8:00 - 9:00

Tornyosnémeti kedd: 10:00 - 12:00
Hernádszurdok kedd: 13:00 - 15:00                                                                       

Abaújvár, Göncruszka, Hernádszurdok, 
Tornyosnémeti

Sváb Márton Attila - 47/330-818 svab.marton@borsod.gov.hu

Gönci Járási Hivatal
3882 Abaújkér, Rákóczi u. 26.
3882 Abaújalpár, Petőfi u. 11.
3854 Gibárt, Széchenyi u. 10.

Abaújkér szerda: 9.30-11.00, csütörtök: 8.00-10.00 
Abaújalpár szerda: 8.00-9.00

Gibárt hétfő: 8.00-10.00                                                                          
Abaújalpár, Abaújkér, Gibárt
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Települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje
 1. számú függelék

Ideiglenes települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

Skarupa Borbála - 47/330-818 skarupa.borbala@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3885 Boldogkőváralja, Petőfi u. 28.

3884 Boldogkőújfalu, Szabadság  u. 27.
3885 Arka, Hunyadi u. 29. 

Boldogkőváralja szerda:13.00-16.30
Boldogkőújfalu szerda: 9.00-12.30

Arka szerda: 8.00-9.00                                                                     
Arka,  Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja

Simon Gyuláné - 46/795-682 simon.gyulane@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3896 Telkibánya, Nagy u. 2.

3899 Kéked, Fő u. 58.
3898 Pányok, Fő u. 35.

3891 Vilmány, Fő u. 149.

Telkibánya hétfő: 8:00 - 10:00 
Kéked kéthetente hétfő: 11:30 - 12:30
Pányok kéthetente hétfő: 10:00 - 11:00

Vilmány péntek: 9:00 - 11:00                                                                      

Kéked, Pányok, Telkibánya, Vilmány

Molnár Zsuzsanna - 46/795-682 molnar.zsuzsanna3@borsod.gov.hu

Gönci járási Hivatal
3892 Hejce, Fő u.9.
3893 Fony, Fő u. 3.

3893 Mogyoróska, Fő u. 58.
3893 Regéc, Fő u. 47.

3888 Vizsoly, Szent János u. 155.
3897 Zsujta, Fő u. 29.

Hejce kéthetente kedd: 8.00-9.00
Fony szerda: 15.00-16.30

Mogyoróska kéthetente hétfő: 8.00-9.00
Regéc kéthetente hétfő: 8.00-9.00

Vizsoly szerda: 8.00-9.00
Zsujta hétfő: 9.30-10.30                                                                              

Fony, Hejce, Mogyoróska, Regéc, Vizsoly, 
Zsujta

Pósáné Abrankó Edina - 47/795-253 posane.edina@borsod.gov.hu
Gönci Járási Hivatal

3881 Baskó, Fő u. 43.
3881 Sima, Fő u. 38.

Baskó kéthetente csütörtök: 8.00-10.00
Sima kéthetente csütörtök: 10.00-11.00 Baskó, Sima

Szopkóné Tóth Krisztina - 47/795-253 szopkone.krisztina@borsod.gov.hu
Gönci járási Hivatal

3853 Hernádbűd, Rákóczi u. 58.
3853 Pere, Rákóczi u. 1.

Hernádbűd hétfő: 8:00 - 10:00
Pere hétfő: 10:00 - 12:00 Hernádbűd, Pere

Rozgonyiné Sváb Ildikó - 46/795-685 rozgonyine.ildiko@borsod.gov.hu
Gönci Járási Hivatal

3886 Korlát, Kossuth L. u. 36.
3887 Hernádcéce, Árpád u. 31.

Korlát kedd: 9:00 - 10:00
Hernádcéce kedd: 8:00 - 9:00                                                                                   Hernádcéce, Korlát

Bolobás Zsoltné - 47/795-253 bolobas.zsoltne@borsod.gov.hu
Gönci járási Hivatal

3847 Felsődobsza, Kossuth u. 6. Felsődobsza szerda: 13.00-16.00 Felsődobsza

Angyalné Sándor Katalin 70/399-9455 48/795-048 angyalne.katalin@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal
3720 Sajókaza, Petőfi út 2. Sajókaza hétfő 13:00 – 16:00, szerda 13:00 – 16:00, péntek 8:00-11:30 Sajókaza

Árvai Andrea 70/399-9456 48/795-050 arvai.andrea@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal

3641 Nagybarca, Kossuth út 32.
3644 Tardona, Aradi út 1.

Nagybarca kedd 8:00 – 11:15
Tardona szerda 11:30 – 15:00 Nagybarca, Tardona

Balázs Csabáné 70/399-9452 48/795-051 balazs.csabane@borsod.gov.hu

Kazincbarcikai Járási Hivatal
3636 Sajógalgóc, Táncsics út 11.
3720 Sajóivánka, Kossuth út 38.

3636 Vadna, Kassai út 25.

Sajógalgóc szerda 11:35 – 12:45
Sajóivánka szerda 13:10 – 15:40

Vadna szerda 8:00 – 11:15
Sajógalgóc, Sajóivánka, Vadna

Fehér Csilla 70/399-9449 48/795-042 feher.csilla@borsod.gov.hu

Kazincbarcika Járási Hivatal
3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.
3643 Dédestapolcsány, Petőfi út 21.

3645 Mályinka, Rákóczi út 5.

Bánhorváti hétfő  8:30 – 12:30, szerda 8:30 – 11:00
Dédestapolcsány kedd  8:00 – 16:00

Mályinka péntek 8:30 – 13:30
Bánhorváti, Dédestapolcsány, Mályinka

Bartosné Antal Adrienn - 48/795-050 bartosne.adrienn@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal
3741 Izsófalva, Izsó M. út 64.

3743 Ormosbánya, Petőfi tér 1.

Izsófalva szerda 8:00 – 15:30
Ormosbánya hétfő 12:00 – 16.00, péntek 8:00 – 12.30 Izsófalva, Ormosbánya

Kandráné Nemes Ágnes 70/399-9453 48/795-042 kandrane.agnes@borsod.gov.hu

Kazincbarcikai Járási Hivatal
3733 Rudabánya, Gvadányi út 47.
3735 Felsőtelekes,Táncsics út 1/A.

3735 Alsótelekes, Béke u. 35.

Rudabánya hétfő 7:30 – 16:00, kedd 14:00 – 16:00 szerda 7:30 – 16:00, péntek 7:30 – 13:30
Felsőtelekes kedd 8:00 – 12:00
Alsótelekes kedd 12:30 – 13:30

 Alsótelekes, Felsőtelekes, Rudabánya

Szántóné Bárdos Anikó 70/399-9454 48/795-042 szantone.aniko@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal

3744 Múcsony, Fő út 2.
Múcsony hétfő 7:30 – 12:00, kedd 7:30 – 16:00, csütörtök 7:30 - 16:00 Múcsony

Varga Mária 70/382-3677 48/521-039 varga.maria@borsod.gov.hu
Kazincbarcikai Járási Hivatal

3779 Alacska, Dózsa Gy. út 7.
3704 Berente, Esze T.  út 18.

Alacska szerda 7:30 – 11:30
Berente szerda 12:30 – 16:00 Alacska, Berente

Veresné Varga Mariann 70/399-9457 48/795-042 veresne.mariann@borsod.gov.hu

Kazincbarcikai Járási Hivatal
3732 Kurityán, Kossuth út 109.

3742 Rudolftelep, József A. út 1.
3731 Szuhakálló, Kossuth út 7.

Kurityán péntek 7:30 – 13:00
Rudolftelep kedd 12:00 – 15:30

Szuhakálló csütörtök 7:30 – 11:30
Kurityán, Rudolftelep, Szuhakálló

Halász Barnabásné - 49/795-018 halasz.barnabasne@borsod.gov.hu
Mezőcsáti Járási Hivatal

3594 Hejőpapi, Kossuth u. 57.
3467 Ároktő, Széchenyi u. 75.

Hejőpapi hétfő: 8:00-12:00
Ároktő péntek: 8:00-14:00 Hejőpapi, Ároktő

Orosz Fruzsina - 49/795-019 orosz.fruzsina@borsod.gov.hu
Mezőcsáti Járási Hivatal

3458 Tiszakeszi, Községháza u. 46.
3466 Tiszadorogma, Arany J. u. 21.

Tiszakeszi hétfő: 8:00-12:00; szerda: 08:00-12:00
Tiszadorogma péntek: 8:00-12:00 Tiszakeszi, Tiszadorogma

Némethné Kovács Andrea - 49/795-018 nemethne.andrea@borsod.gov.hu
Mezőcsáti Járási Hivatal 

3444 Gelej, Petőfi u. 22., 3459 Igrici, Kossuth út 57.
3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.

Igrici: hétfő: 08:00-12:00
Tiszatarján szerda: 8:00-12:00 Gelej péntek 08:00-12:00 Igrici, Tiszatarján, Gelej

Juhász Jánosné -

49/432-903
49/535-022

49/523-026, 49/423-893
49/432-903
49/333-900

juhasz.janosne@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3412 Bogács, Alkotmány út 9.

3422 Bükkábrány, II. András tér 1.
3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52.

3416 Tard, Rózsa F. út 1.
3431 Vatta, Szemere B. út 20.

Bogács csütörtök: 8:00 - 15:00
Bükkábrány szerda: 8:00 - 15:00

Cserépváralja kedd: 14:00 - 15:45
Tard kedd: 8:00 - 13:30
Vatta hétfő: 8:00 - 15:00

Bogács, Bükkábrány, Cserépváralja,  Tard, 
Vatta

Kertészné dr.Pál Noémi -
49/536-232
49/430-318
49/337-022

pal.noemi@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3426 Borsodgeszt, Fő út 56.
3442 Csincse, Mátyás út 45.

3423 Tibolddaróc, Széchenyi út 1.

Borsodgeszt hétfő: 12:00 - 16:00
Csincse péntek: 8:45 - 11:30

Tibolddaróc szerda: 8:30 - 14:00
Borsodgeszt, Csincse, Tibolddaróc

Páros héten: Tóth Zsoltné
Páratlan héten: Fekete Istvánné -

49/539-023
49/539-015
49/537-000
49/539-017
49/950-931
49/438-021
49/356-908
49/539-013

toth.zsoltne2@borsod.gov.hu,  
fekete.istvanne@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3462 Borsodivánka, Szabadság út 12.

3461 Egerlövő, Dózsa Gy. út 21.
3424 Kács, Fő út 60.

3463 Négyes, Rákóczi F. út 45.
3425 Sály, Kossuth út 63.

3418 Szentistván, Széchenyi út 10.
3465 Tiszabábolna, Fő út 113.
3466 Tiszavalk, Templom út 2.

Borsodivánka kedd: 11:30-14.30
Egerlövő csütörtök: 9.00-12.00

Kács péntek: 8.10-11.30
Négyes kedd: 9.00-11.00
Sály csütörtök: 9.00-14.00

Szentistván hétfő: 8.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00
Tiszabábolna kedd: 9.15-13.00

Tiszavalk kedd: 13.15-14.30

Borsodivánka, Egerlövő, Kács, Négyes, Sály, 
Szentistván, Tiszabábolna, Tiszavalk

Tilajiné Kovács Mária -
49/523-011

49/423-935, 49/523-005
tilajine.maria@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4.

3413 Cserépfalu, Kossuth út 125.

Bükkzsérc kedd: 12:30 - 16:00
Cserépfalu kedd: 8:00 - 11:45 Bükkzsérc, Cserépfalu

Királyné Tóth Mária -
49/530-045
49/524-000

49/425-255, 49/525-004
kiralyne.maria@borsod.gov.hu

Mezőkövesdi Járási Hivatal
3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. út 57.

3443 Mezőnagymihály, Kossuth L. út 56.
3421 Mezőnyárád, Szent István király út 105.

Mezőkeresztes hétfő: 8:00 - 16:00, szerda: 13:00 - 16:00, csütörtök: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 - 12:00
Mezőnagymihály szerda: 8:00 - 12:00

Mezőnyárád  kedd: 8:00 - 16:00
Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád

Bene Imréné - 49/526-001 bene.imrene@borsod.gov.hu
Mezőkövesdi Járási Hivatal

3411 Szomolya, Szabadság tér 1. Szomolya páratlan héten hétfő:  9:00 - 12:00, szerda: 10:00 - 12:00, páros héten hétfő: 13:00 - 16:00, szerda: 13:00 - 16:00 Szomolya

Senczyszinné Csontos Ilona - 46/520-032 senczyszinne.ilona@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 138. 3572 Sajólád, Ady 
Endre utca 2.

Alsózsolca szerda: 8:00 – 12:00, Sajólád hétfő: 8:00-12:00 Alsózsolca

dr. Bodnárné dr. Vincze Éva - 46/520-020 bodnarne.eva2@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 138. Alsózsolca hétfő - szerda: 8:00 - 12:00 Alsózsolca

Kovácsné Germus Csilla -
46/528-214
49/459-823

kovacsne.csilla@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3575 Berzék, Petőfi Sándor utca 42.
3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc utca 37.

Berzék hétfő: 8:00-12:00
Sajóhídvég szerda: 8:00-12:00 Berzék, Sajóhídvég

Prókayné Veres Margit -
46/318-009
46/459-821

prokayne.margit@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3575 Bőcs, Hősök tere 1.
3577 Köröm, Rákóczi u. 11.

Bőcs hétfő-szerda: 8:00-12:00
Köröm szerda: 12:30-16:00 Bőcs, Köröm

Galuska Béláné - 46/476-155 galuska.belane@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29. Emőd hétfő-szerda: 8:00-12:00 Emőd

Benkéné Péli Tímea -
46/584-010
46/500-740

benkene.timea@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.
3713 Arnót, Petőfi Sándor u. 120.

Felsőzsolca hétfő: 7:30-12:00
Arnót szerda: 7:30-12:00 Arnót, Felsőzsolca

Hámoriné Béres Mónika -
46/327-482
46/548-010

hamorine.monika@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 26.
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.

Sajópálfala szerda: 12:30-16:00
Felsőzsolca hétfő: 7:30-12:00 Felsőzsolca, Sajópálfala

Trizsi Zalán -
46/450-009
46/450-111

trizsi.zalan@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3716 Sóstófalva, Kossuth Lajos u. 48.
3715 Gesztely, Szabadság tér 2.

Sóstófalva szerda: 8:00-10:00
Gesztely hétfő: 8:00-12:00 Gesztely, Sóstófalva
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Települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje
 1. számú függelék

Ideiglenes települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

Farkas Gréta -
46/450-111
46/450-428

farkas.greta@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3715 Gesztely, Szabadság tér 2.
3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.

Gesztely szerda: 8:00-12:00
Újcsanálos hétfő: 8:00-10:00 Gesztely, Újcsanálos

Dékány Lászlóné -
46/582-200
46/594-220

dekany.laszlone@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3563 Hernádkak, Rákóczi F. utca 42
3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38.

Hernádkak szerda: 8:00-12:00
Hernádnémeti hétfő: 8:00-12:00 Hernádkak, Hernádnémeti

Farkas Zoltán - 46/594-220 farkas.zoltan@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38. Hernádnémeti hétfő-szerda: 8:00-12:00 Hernádnémeti

Antalné Ficsor Izabella - 46/529-050 antalne.izabella@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3434 Mályi, Széchenyi utca 4. Mályi hétfő-szerda: 8:00-12:00 Mályi

Gavallérné Rivnyák Mária -
46/524-200

gavallerne.maria@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3553 Kistokaj, Széchenyi István u. 43. Kistokaj szerda: 8:00-12:00
Kistokaj

Gulyás Ágnes -
46/592-200, 46/476-202

46/655-384, 
 trencsenyi.lajosne@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
                    3555 Harsány, Kossuth Lajos u. 67., 3554 

Bükkaranyos, Petőfi u. 100.
                3433 Nyékládháza, Kossuth u. 62.,   3553 Kisgyőr, 

Dózsa György utca 11.

Harsány szerda: 13.00-15.00
Nyékládháza hétfő: 8:00-12:00                                                                                                                             Bükkaranyos 

csütörtök: 13.00-15.00,                                                                                                                           Kisgyőr kedd: 13:00-15:00
Nyékládháza szerda: 8:00-12:00

Harsány, Nyékládháza,Bükkaranyos, Kisgyőr, 
Nyékládháza

Szegediné Vas Julianna - 46/543-000 szegedine.julianna@borsod.gov.hu;
Miskolci Járási Hivatal

3562 Onga, Rózsa utca 18. Onga hétfő-szerda: 8:00-12:00 Onga

Talmacziné Kiss Erika - 46/543-000 talmacine.erika@borsod.gov.hu;
Miskolci Járási Hivatal

3562 Onga, Rózsa utca 18. Onga hétfő-szerda: 8:00-12:00 Onga

Hudák Kriszitina -
46/593-200
46/466-101

hudak.krisztina@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3573 Sajópetri, Dózsa György u. 66.
3551 Ónod, Rákóczi utca 64.

Sajópetri szerda: 13:00-16:00
Ónod szerda: 8:00-12:00 Ónod, Sajópetri

Lengyel Andrásné - 46/466-101 lengyel.andrasne@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3551 Ónod, Rákóczi utca 64. Ónod hétfő: 8:00-12:00 Ónod

dr. Sasváriné  Szász Tilda -

46/397-150
46/597-221
46/527-280
46/503-904

sasvarine.tilda@borsod.gov.hu

Miskolci Járási Hivatal
3712 Sajósenye, Petőfi u. 2.

3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.
3791 Sajókeresztúr, Rákóczi u. 40.
3793 Sajóecseg, Széchenyi u. 27.

Sajósenye szerda: 7:30-9:30
Sajóvámos szerda: 9:40-12:00

Sajókeresztúr szerda: 14:30-16:00
Sajóecseg szerda: 12:30-14:15

Sajóecseg, Sajókeresztúr, Sajósenye, 
Sajóvámos

Haraszin Zoltánné - 46/527-206 haraszin.zoltanne@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3711 Szirmabesenyő, Kossuth utca 64. Szirmabesenyő hétfő-szerda: 8:00-12:00 Szirmabesenyő

Hurja Zoltánné - 48/521-033                hurja.zoltanne@borsod.gov.hu; 
Miskolci Járási Hivatal

3777 Parasznya, Rákóczi Ferenc u. 23. Parasznya hétfő-szerda: 8:00-16:30 Kondó, Parasznya, Radostyán, Sajókápolna, 
Sajólászlófalva, Varbó

Keresztesiné Szabó Piroska - 46/795-609 keresztesine.piroska@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3792 Sajóbábony,Bocskai út 2. Sajóbábony hétfő-szerda :8:00-12:00 Sajóbábony

Már nincs a rendszerben Vincze 
Gabriella

- 46/390-113 vincze.gabriella@miskolc.borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3559 Répáshuta, Kossuth út 2. Répáshuta csütörtök: 14:30-16:00 Répáshuta

Geller Tiborné - 46/390-120 geller.tiborne@borsod.gov.hu
Miskolci Járási Hivatal

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. Bükkszentkereszt kedd: 14:00-16:00 Bükkszentkereszt

Árvai Andrea 70/399-9550 48/795-017 arvai.andrea@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27.
Járdánháza hétfő: 8.00-16.00 Járdánháza

Németh Alfonz Csabáné 70/399-9592 48/795-020 nemeth.csabane@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

3623 Borsodszentgyörgy, Szentgyörgy  út 143.
Borsodszentgyörgy hétfő: 8:00 - 16:00 Borsodszentgyörgy

Szabóné Berecz Margit 70/399-9552 48/795-020 szabone.margit@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

 3663 Arló, Ady Endre út 162.
Arló hétfő-szerda: 8:00-16:00 Arló

Vargáné Mihály Ágnes 70/399-9554 48/795-017 vargane.agnes@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

 3608 Farkaslyuk, Gyürky Gy. út 3.
Farkaslyuk hétfő: 8:00 – 14:00 Farkaslyuk

Nahaj Erzsébet 70/399-9553 48/795-017 nahaj.erzsebet@borsod.gov.hu

Ózdi Járási Hivatal
3626 Hangony, Rákóczi út 130.
3627 Kissikátor, Táncsics út 51.

3627 Domaháza, Petőfi út 9.

Hangony hétfő: 8:00 – 10.10
Kissikátor hétfő: 10.30- 12.10. 
Domaháza hétfő: 13:00 - 16:00

Hangony, Kissikátor,Domaháza,

Nagy Sándor Róbertné 70/399-9551 48/795-019 nagy.robertne@borsod.gov.hu

Ózdi Járási Hivatal 
3658 Borsodbóta, Széchenyi út 42.

3659 Sáta, Széchenyi út 19.
3622 Uppony, Kossuth út 83.

Borsodbóta hétfő: 13:00 - 16:00
Sáta hétfő: 8:00 - 11:00

Uppony hétfő: 11:00 - 13:00
Borsodbóta, Sáta, Uppony

Matócsi Istvánné 70/399-9548 48/795-019 matocsi.istvanne@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

3648 Csernely, Kissor út 26.
3648 Bükkmogyorósd, Petőfi út 5.

Csernely hétfő: 8:00 - 12:00
Bükkmogyorósd hétfő: 13:00 - 16:00 Bükkmogyorósd, Csernely

Nagyné Tózsa Ágnes 70/399-9555 48/795-017 nagyne.agnes@borsod.gov.hu

Ózdi Járási Hivatal
3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1.
3648 Lénárddaróc, Dózsa Gy. út 66.

3646 Nekézseny, Kossuth L. út 1.

Csokvaomány hétfő:  8:00 - 11:00
Lénárddaróc hétfő: 11:10 - 13:00
Nekézseny hétfő: 13:15 - 16:00

Csokvaomány, Lénárddaróc, Nekézseny

Kurtánné Hudik Tímea 70/399-9549 48/795-020 kurtanne.timea@borsod.gov.hu
Ózdi Járási Hivatal

3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.
Borsodnádasd hétfő: 8:00 - 16:00 Borsodnádasd

Gál Ottóné 30/445-2057

48/534-504
48/437-401
48/436-001
48/435-501
48/435-017
48/358-001

gal.ottone@borsod.gov.hu

Putnoki Járási Hivatal
3729 Serényfalva, Kossuth út 63.

3655 Hét, Kossuth út 76.
3654 Bánréve, Kossuth út 24.
3728 Kelemér, Tompa út 17.

3728 Gömörszőlős, Kassai út 40.
3726 Zádorfalva, Nagy út 16.

Serényfalva hétfő: 8:00-10:30
Hét hétfő: 10:40-12:30

Bánréve hétfő: 13:00-15:40
Kelemér szerda: 8:00-11:00

Gömörszőlős szerda: 11:30-12:00
Zádorfalva szerda: 12:30-15:30

Bánréve, Hét, Gömörszőlős, Kelemér, 
Serényfalva, Zádorfalva

Horváth Bernadett 30/436-4723

48/531-039
48/432-892
48/433-093
48/432-631
48/437-001
48/437-702

horvath.bernadett@borsod.gov.hu

Putnoki Járási Hivatal
3657 Királd, Alsótelep út 26.

3656 Sajómercse, Petőfi út 17.
3656 Sajóvelezd, Rákóczi út 10.
3635 Dubicsány, Rákóczi út 1.

3652 Sajónémeti, Szabadság út 50.
3653 Sajópüspöki, Rákóczi út 58.

Királd hétfő: 8:00-10:00
Sajómercse hétfő 10:10-12:00
Sajóvelezd hétfő: 12:10-14:00
Dubicsány hétfő: 14:15-16:00

Sajónémeti péntek: 8:00-11:00
Sajópüspöki péntek 11:00-13:00

Dubicsány, Királd, Sajómercse, Sajónémeti, 
Sajópüspöki, Sajóvelezd 
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Települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje
 1. számú függelék

Ideiglenes települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

Lukács Eszter 30/203-3497

48/506-202
48/503-208
48/504-203
48/358-027
48/358-003
48/502-202
48/502-201

lukacs.eszter@borsod.gov.hu

Putnoki Járási Hivatal
3758 Jósvafő,Petőfi út 42.

3759 Aggtelek, Kossuth út 8.
3724 Trizs, Petőfi út 19.

3726 Szuhafő, Kossuth út 36.
3727 Alsószuha, Nagy út 16.
3721 Dövény, Rákóczi út 14.

3721 Jákfalva, Dózsa Gy. út 12.

Jósvafő hétfő: 8:00-10:00
Aggtelek hétfő: 10:00-12.30

Trizs hétfő: 12:30-14:00
Szuhafő hétfő: 14:20-16:00

Alsószuha szerda: 8:00-10:00
Dövény szerda: 10:00-12:50
Jákfalva szerda: 13:00-16:00

Aggtelek, Alsószuha, Dövény, Jákfalva, 
Jósvafő, Szuhafő, Trizs

Szegő Józsefné 30/649-3259

48/347-001
48/502-201
48/354-004
48/354-001
48/504-214
48/568-247

szego.jozsefne@borsod.gov.hu

Putnoki Járási Hivatal
3721 Felsőnyárád, Alkotmány út 8.

3722 Felsőkelecsény, Alkotmány út 8.
3723 Zubogy, Szabadság út 51.

3724 Ragály, Rákóczi út 16.
3724 Imola, Kossuth út 35.
3735 Kánó, Széchenyi út 7.

Felsőnyárád hétfő: 8:00-10:00
Felsőkelecsény hétfő: 10:30-11.40

Zubogy hétfő: 12:10-16:00
Ragály szerda: 8:00-12.00
Imola szerda: 12:30-14:30
Kánó szerda: 14:45-16:00

 Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Imola, Kánó, 
Ragály, Zubogy

Ajtai Melinda -
47/358-001
47/394-042
47/390-002

ajta.melinda@borsod.gov.hu

Sárospataki Járási Hivatal
3933 Olaszliszka, Szent István út 5.

3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út 8.
3942 Sárazsadány, Fő utca 50.

Olaszliszka hétfő 8.00-12.00
Vámosújfalu hétfő 12.10-14.30
Sárazsadány hétfő 14.40-16.00

Olaszliszka, Sárazsadány, Vámosújfalu

Lapis Norbert -

47/303-003
47/338-127
47/307-013
47/346-101

lapis.norbert@borsod.gov.hu

Sárospataki Járási Hivatal
3943 Bodrogolaszi, Fő utca 11.

3937 Komlóska, Rákóczi Ferenc út 27.
3959 Makkoshotyka, Kossuth Lajos utca 2.
3958 Hercegkút, Petőfi Sándor utca 110.

Bodrogolaszi szerda 8.00-10.30
Komlóska szerda 11.00-12.00

Makkoshotyka szerda 12.30-15.00
Hercegkút szerda 15.10-16.30

Bodrogolaszi, Hercegkút, Komlóska, 
Makkoshotyka

Ráski Gábor Csabáné -
47/384-217
47/338-151
47/393-007

raski.gaborne@borsod.gov.hu

Sárospataki Járási Hivatal
3934 Tolcsva, Szabadság tér 16.
3935 Erdőhorváti, Kassai út 98.

3961 Vajdácska, Fő út 8.

Tolcsva hétfő 8.00-11.00
Erdőhorváti hétfő 11.10-12.30
Vajdácska hétfő 13.00-16.00

Erdőhorváti, Háromhuta, Tolcsva, Vajdácska

Szabóné Takács Eleonóra -

47/304-023
47/344-028
47/344-042
47/344-068

szabone.eleonora@borsod.gov.hu

Sárospataki Járási Hivatal
3954 Györgytarló, Széchenyi út 7.

3955 Kenézlő, Aradi út 49.
3957 Zalkod, Petőfi Sándor utca 30/a.

3956 Viss, Kolozsvári út 28.

Györgytarló hétfő 12.30-15.00
Kenézlő hétfő 8.00-12.00
Zalkod szerda 8.00-9.00
Viss szerda 9.20-12.00

Györgytarló, Kenézlő, Viss, Zalkod 

Tóth Anita -

Filkeháza 47/370-198
Füzérradvány 47/370-008

Kishuta 47/570-071
Kovácsvágás 47/370-043

Nagyhuta 47/370-099
Vágáshuta 47/370-110

toth.anita@borsod.gov.hu

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
3994 Filkeháza, Rákóczi Ferenc u.46.

3993 Füzérradvány, Táncsics u.11.
3994 Kishuta, Kossuth u.51.

3992 Kovácsvágás, Fő utca 63.
3994 Nagyhuta, Petőfi u. 10.
3992 Vágáshuta, Fő utca 12.

Filkeháza szerda 10:00-12:00
Füzérradvány szerda 8:00 - 9:30

Kishuta páratlan hét hétfő 12:00 - 13:00
Kovácsvágás páratlan hét első hétfője kivételével 8:00-11:30, páratlan hét első hétfő 8:00-10:00

Nagyhuta páratlan hét hétfő 13:15 - 14:15
Vágáshuta páratlan hét első hétfője 10:15 - 11:30

Filkeháza, Füzérkajata, Füzérradvány, Kishuta, 
Kovácsvágás, Nagyhuta, Vágáshuta, Vilyvitány

Tóth Anita/Zsofcsák Éva

  Bózsva -             
Füzérkajata 47/370-040   

Nyíri 47/340-040       
Vilyvitány 47/308-071

toth.anita@borsod.gov.hu 
zsofcsak.eva@borsod.gov.hu

                           Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal                                              
3994 Bózsva, Dózsa György utca 21.                                      

3994 Füzérkajata, Dózsa György u. 41.                                      
3998 Nyíri, Dózsa György utca 2.                              3991 

Vilyvitány, Ady Endre utca 2.

                                                                 Bózsva páratlan hét péntek 8:00 – 9:00                                                                                                                                         
Nyíri páratlan hét péntek 9:30 – 10:30                                                                                                                               Vilyvitány 

páratlan hét péntek 11:00 – 12:00                                                             Füzérkajata páratlan hét péntek 12:30 – 14:00
Bózsva, Nyíri, Vilyvitány, Füzérkajata

Zsofcsák Éva -

Alsóregmec -       
Felsőregmec 47/308-263
Füzérkomlós 47/340-013

Hollóháza 47/505-420
zsofcsak.eva@borsod.gov.hu

Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
3989 Alsóregmec, Szabadság utca 2.
3989 Felsőregmec, Szabadság utca 5.
3997 Füzérkomlós, dr. Molnár utca 20.

3998 Hollóháza, Szent László u.15.

Alsóregmec páratlan hét szerda 11:00 - 12:00
Felsőregmec páratlan hét szerda 8:00 - 10:45

Füzérkomlós hétfő 8:00 - 10:00
Hollóháza hétfő 10:15 - 13:00

Alsóregmec, Bózsva, Felsőregmec, 
Füzérkomlós, Hollóháza, Nyíri

Németh Dezsőné 06 70 399 9630

47/350-012
47/350-027
47/556-301
47/368-212

nemeth.dezsone@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3717 Alsódobsza, Rákóczi út 44.
3718 Megyaszó, Alkotmány út 2.

3905 Monok, Kossuth L. út 2.
3904 Legyesbénye, Rákóczi út 82.

Alsódobsza szerda 14.00-16.00
Megyaszó szerda 8.00-12.00

Monok hétfő 8.00-12.00
Legyesbénye péntek 8.00-12.00

Alsódobsza, Legyesbénye, Megyaszó, Monok

Csehely Jánosné
06 70 399 9631 47/368-857/13

csehely.janosne@borsod.gov.hu
Szerencsi Járási Hivatal

3903 Bekecs, Honvéd utca 54.
Bekecs hétfő 8.00-12.00 Bekecs

Homonnai Istvánné 06 70 399 9632
47/356-018
47/374-001
47/398-024

homonnai.istvanne@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3906 Golop, Fő út 1.

3908 Rátka, Széchenyi tér 1.
3907 Tállya, Rákóczi út 34.

Golop szerda 10.00-12.00
Rátka szerda 8.00-10.00
Tállya péntek 8.00-12.00

Golop, Rátka, Tállya

Lanszky Melinda 06 70 399 9626
47/348-003
47/588-001 lanszky.melinda@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3909 Mád, Rákóczi u. 50.

3924 Taktakenéz, Béke út 9.

Mád hétfő 8.00-12.00
Taktakenéz péntek 8.00-12.00 Mád, Taktakenéz

Micsina Krisztina 06 70 399 9625 47/369-128
micsina.kirisztina@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3931 Mezőzombor, Árpád utca 11.

Mezőzombor péntek 8.00-12.00 Mezőzombor

Csehely Jánosné 06 70 399 9631 47/572-311
csehely.janosne@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3925 Prügy, Kossuth L. utca 3.

Prügy szerda 8.00-16.00 Prügy

Nagyné Molnár Zita 06 70 399 9628 47/392-002
nagyne.zita@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3921 Taktaszada, Kossuth utca 74.

Taktaszada hétfő 8.00-12.00 Taktaszada

Takács Tímea - 47/378-001
takacs.timea@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3922 Taktaharkány, Gépállomás utca 4. Taktaharkány hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00, szerda 8.00-12.00, 13.00-16.00, péntek 8.00-14.00 Taktaharkány

Porkoláb Lászlóné - 46/398-311
porkolab.laszlone@borsod.gov.hu

Szerencsi Járási Hivatal
3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3. Tiszalúc hétfő 8.00-12.00, 13.00-16.00, szerda 8.00-12.00, 13.00-16.00, péntek 8.00-15.00 Tiszalúc

Bene Tibor
70/399-9633,  
70/427-4354

Szászfa 46/458-123
Nyésta 46/454-101

Abaújszolnok 46/468-102
bene.tibor@borsod.gov.hu

Szikszói Járási Hivatal
3821 Pamlény, Petőfi utca 30.

3821 Szászfa, Fő út 46. 
3812 Nyésta, Fő út 18.

3809 Abaújszolnok, Béke utca 1.,   3811  Alsóvadász, Fő utca  
63. 

Pamlény hétfő 9:00–9:55
Szászfa hétfő 10:00–11:00
Nyésta hétfő 11:25–12:25

Abaújszolnok hétfő 12:30-13:30                                                                                                                          Alsóvadász hétfő 
14:00-16:00

Abaújszolnok, Nyésta, Pamlény, Szászfa, 
Alsóvadász

Duleczki Tímea 20/288-3655 duleczki.timea@borsod.gov.hu
 Szikszói Járási Hivatal 3812 Homrogd, Rákóczi utca  4.,   3812 

Monaj, Rákóczi út 4.
Homrogd kedd 8:00-13:00
Monaj kedd 13:15-15:45

Homrogd, Monaj

Kövér Bianka 70/399-9634, 30/485-
8956

- kover.bianka@borsod.gov.hu

Szikszói Járási Hivatal
3814 Felsővadász, Ady E. u .1. 

3814 Gadna, Fő út 8.
3813 Kupa, Rákóczi út 3.

 3816 Gagyvendégi,  Báthory utca 14.
3809 Selyeb,Hunyadi utca 21.

Kupa szerda 8:00-8:30, Felsővadász szerda  8:45-10:00,                                                                                               Gadna szerda 
10:15-11:00,

Gagyvendégi szerda  11:15-13:00, 
Selyeb szerda 13:30-14:30

Felsővadász, Gadna, Gagybátor, Gagyvendégi,  
Kupa,  Selyeb

Tóthné Péderi Dorottya 70/399-9645,  
30/725-5498

- tothne.dorottya@borsod.gov.hu

Szikszói Járási Járási Hivatal
3846 Hernádkércs, Kossuth út 72.

3844 Szentistvánbaksa, Petőfi út 111.
3844 Nagykinizs, Fő út 60.

3843 Kiskinizs, Rákóczi út 58.
3841 Aszaló, Rákóczi út 87.

3833 Rásonysápberencs, Rákóczi út 99.
3832 Léh, Kossuth út 4/1.
3831 Kázsmárk, Fő út 61.

3842 Halmaj, Kossuth út 1.

Hernádkércs hétfő 8:00-12:00
Szentistvánbaksa kedd 8:00-9:00

Nagykinizs kedd 9:00-12:00
Kiskinizs kedd 13:00-16:00
Aszaló szerda 8:00-16:00

Rásonysápberencs csütörtök 8:00-9:00
Léh csütörtök 9:00-10:00

Kázsmárk csütörtök 10:00-16:00
Halmaj hétfő 12:30-16:00, péntek 8:00-12:00

Aszaló, Halmaj, Hernádkércs, Kázsmárk, 
Kiskinizs, Léh, Nagykinizs, Rásonysápberencs, 

Szentistvánbaksa

Tóthné Farkas Erzsébet - 49/795-047 tothne.erzsebet@borsod.gov.hu
Tiszaújvárosi Járási Hivatal
3593 Hejőbába, Fő út 39. 

3592 Nemesbikk, Petőfi út 13.

Hejőbába szerda 8:00 - 12:00
Nemesbikk szerda 13:00 - 15:00

Hejőbába, Nemesbikk

Holu Anita - 49/795-048 holu.anita@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3552 Muhi, Rákóczi u. 2. 

3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.
3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.

3586 Sajóörös, Jókai út 2.

Muhi hétfő 8:00 - 9:30
Nagycsécs hétfő 9:40 - 12:30

Sajószöged hétő 13:00 - 14:50
Sajóörös hétfő 15:00 - 16:00

Muhi, Nagycsécs, Sajószöged, Sajóörös

Szabó Józsefné - 49/795-044 szabo.jozsefne@borsod.gov.hu
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

3579 Kesznyéten, Béke tér 17. Kesznyéten szerda 8:00 - 11:00 Kesznyéten

Balla Csabáné - 49/795-043 balla.csabane@borsod.gov.hu
Tiszaújváros Járási Hivatal

3578 Kiscsécs, Dózsa Gy. út 17.  
3578 Girincs, Petőfi út 1/A.

Kiscsécs szerda 8:00 - 8:45
Girincs szerda 9:00 - 12:00

Girincs, Kiscsécs

Oláh Anita - 49/795-042 olah.anita@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3588 Hejőkürt,  Szent I. u. 62. 
3591 Oszlár, Petőfi út 11/A. 

3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 1.

Hejőkürt szerda 8:00 - 10:00
Oszlár szerda 10:30 - 12:30

Tiszapalkonya szerda 13:00 - 16:00
Hejőkürt, Oszlár, Tiszapalkonya
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Települési ügysegédek ügyfélfogadási ideje
 1. számú függelék

Ideiglenes települési ügysegéd neve Mobil telefon Asztali telefon E-mail cím Ügyfélfogadás pontos helyszíne 
(járás, település, ir. szám, közterület neve, közterület száma) Ügyfélfogadás időpontja (napra lebontva) Hatáskörébe tartozó települések

Pinczés Enikő - 49/795-041 pinczes.eniko@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3597 Hejőkeresztúr, Petőfi S. út 56.

3596 Szakáld, Aradi út 4. 
3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. u. 6.

Hejőkeresztúr hétfő 8:00 - 10:30 
Szakáld hétfő 11:00 - 13:30 

Hejőszalonta hétfő 14:00 - 16:00
Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, Szakáld

Tóthné Farkas Erzsébet - 49/795-047 tothne.erzsebet@borsod.gov.hu
Tiszaújvárosi Járási Hivatal
3593 Hejőbába, Fő út 39. 

3592 Nemesbikk, Petőfi út 13.

Hejőbába szerda 8:00 - 12:00
Nemesbikk szerda 13:00 - 15:00

Hejőbába, Nemesbikk

Holu Anita - 49/795-048 holu.anita@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3552 Muhi, Rákóczi u. 2. 

3598 Nagycsécs, Apponyi út 50.
3599 Sajószöged, Ady E. u. 71.

3586 Sajóörös, Jókai út 2.

Muhi hétfő 8:00 - 9:30
Nagycsécs hétfő 9:40 - 12:30

Sajószöged hétő 13:00 - 14:50
Sajóörös hétfő 15:00 - 16:00

Muhi, Nagycsécs, Sajószöged, Sajóörös

Szabó Józsefné - 49/795-044 szabo.jozsefne@borsod.gov.hu
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

3579 Kesznyéten, Béke tér 17. Kesznyéten szerda 8:00 - 11:00 Kesznyéten

Balla Csabáné - 49/795-043 balla.csabane@borsod.gov.hu
Tiszaújváros Járási Hivatal

3578 Kiscsécs, Dózsa Gy. út 17.  
3578 Girincs, Petőfi út 1/A.

Kiscsécs szerda 8:00 - 8:45
Girincs szerda 9:00 - 12:00

Girincs, Kiscsécs

Oláh Anita - 49/795-042 olah.anita@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3588 Hejőkürt,  Szent I. u. 62. 
3591 Oszlár, Petőfi út 11/A. 

3587 Tiszapalkonya, Hősök tere 1.

Hejőkürt szerda 8:00 - 10:00
Oszlár szerda 10:30 - 12:30

Tiszapalkonya szerda 13:00 - 16:00
Hejőkürt, Oszlár, Tiszapalkonya

Pinczés Enikő - 49/795-041 pinczes.eniko@borsod.gov.hu

Tiszaújváros Járási Hivatal
3597 Hejőkeresztúr, Petőfi S. út 56.

3596 Szakáld, Aradi út 4. 
3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. u. 6.

Hejőkeresztúr hétfő 8:00 - 10:30 
Szakáld hétfő 11:00 - 13:30 

Hejőszalonta hétfő 14:00 - 16:00
Hejőkeresztúr, Hejőszalonta, Szakáld

Hock Renáta - 47/795-026 hock.renata@borsod.gov.hu
Tokaji Járási Hivatal

3915 Tarcal, Fő u. 61. Tarcal hétfő 12.30 - 16.00, péntek 7.30 - 13.00
Tarcal

Román Jánosné - 47/795-024 roman.janosne@borsod.gov.hu 

Tokaji Járási Hivatal
3927 Csobaj, Rákóczi u. 1.,
3926 Taktabáj, Kossuth u. 1.

3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53
3928 Tiszatardos, Kossuth u. 34.

Csobaj hétfő 10.15-13.15
Taktabáj hétfő 13.30-16.30

Tiszaladány kedd 12.00-16.00
Tiszatardos hétfő 8.00-10.00

Csobaj, Taktabáj, Tiszaladány, Tiszatardos

Szabóné Gál Erika - 47/795-024 szabone.erika2@borsod.gov.hu 

Tokaji Járási Hivatal
3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85.

3932 Erdőbénye, Kossuth u. 31.                                             
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth u. 65.

3918 Szegi, Alkotmány u. 35/A.
3918 Szegilong, Dózsa Gy. U. 74.

Bodrogkeresztúr páratlan héten hétfő 7.30-11.30, páros héten hétfő 12.00-16.00 
Erdőbénye páratlan héten hétfő 12.15-16.15, páros héten hétfő 7.45-11.45                                                             Bodrogkisfalud 

szerda 12.00 - 16.00 
Szegi szerda 10.00 - 12.00 

Szegilong szerda 8.00 - 10.00

Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Erdőbénye,  
Szegi, Szegilong, 

mailto:hock.renata@borsod.gov.hu
mailto:roman.janosne@borsod.gov.hu
mailto:szabone.erika2@borsod.gov.hu


2. függelék 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkafolyamatai 
 

 

 

Kormánymegbízotti Kabinet  
 

 A Kormánymegbízotti Kabinet ügyviteli feladatainak ellátása  
 A kormányhivatali honlappal kapcsolatos feladatok ellátása  
 A kormánymegbízotti kommunikációban való közreműködés  
 A Kormányhivatal integritásirányítási rendszerének működtetése  
 Az Esélyegyenl ségi Tervvel kapcsolatos feladatok  

 

Főigazgatói Titkárság 

 

 Kormányhivatalhoz érkezett panaszok koordinálása 

 

Belső Ellenőrzési Osztály 

 

 A bels  ellen rzési tevékenységre vonatkozó bels  szabályozás elkészítése és folyamatos 
aktualizálása 

 Stratégiai és éves ellen rzési tervek összeállítása 

 A bels  ellen rök szakmai továbbképzésének biztosítása 

 Az ellen rzési feladatok végrehajtása 

 Tanácsadó tevékenység ellátása 

 Bels  és küls  ellen rzésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, beszámolók készítése 

 A bels  ellen rzési tevékenység, valamint a bels  ellen rök munkájának folyamatos értékelése 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

 Kérelemre indult eljárások – kérelem, közérdekű bejelentések  
 Adatkérés, adatszolgáltatás ügytípus folyamata  
 Integrált Többéves Nemzeti Ellen rzési Terv  
 Az egyes állatbetegségek megel zésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kifizetések rendjér l szóló 1Ő8/2007. (XII. 8) FVM rendelet alkalmazása 

 II. fokú földvédelmi eljárások a Tfvt. alapján (term föld id leges vagy végleges más célú 
hasznosításának engedélyezése; engedély nélküli más célú hasznosítás)  

 Művelési ág megváltoztatása (bejelentési kötelezettség elmulasztása) II. fokú eljárás 

 Hasznosítási kötelezettség teljesítésének az ellen rzése 

 Ingatlan-nyilvántartási tárgyú fellebbezés 

 TAKARNET ellen rzés 

 Eljárás rendezetlen tulajdoni állású ingatlanok ügyében 

 Földmérési tárgyú fellebbezés 

 Szakfelügyeleti ellen rzés 

 Koordinációs vizsgálat 
 Földadásvételi szerz dések jóváhagyására irányuló eljárás 
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 Népegészségügyi Főosztály 

 

 Ápolás szakfelügyeleti tevékenység  
 Az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárása  
 Az ivóvízbiztonság hatósági felügyelete kapcsán végzett eljárás  
 A járványügyi vizsgálatok folyamata  
 A lejárt meg rzési idejű iratok selejtezésének folyamata  
 Véd n i szakfelügyeleti tevékenység  

 

Társadalombiztosítási Főosztálya 

 

 Pénzügyi feladatok 

 Számviteli feladatok 

 Statisztikai feladatok 

 Egészségbiztosítás ellen rzési szakterületének feladatai 
 Méltányosságból adható egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és egyszeri segély 

 Követeléskezelés (fizetési meghagyás, jogalap nélküli ellátások, bírságok, cs d-, felszámolás, 
végelszámolás) 

 Kifizet helyi elszámolással kapcsolatos feladatok 

 Baleseti megtérítéssel kapcsolatos feladatok 

 Egyéb feladatok (gyógyszertári finanszírozási el leg elbírálásával kapcsolatos feladatok, 
kifizet hely els fokon hozott döntései ellen benyújtott fellebbezések alapján másodfokú eljárás 
lefolytatása) 

 A hatályos jogszabályok alapján a foglalkoztatói adatszolgáltatások beszerzése, a teljesítés 
nyomonkövetése, (átvétele, felülvizsgálata) és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele 

 Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, egyeztetési eljárásokhoz, rehabilitációs ellátásokhoz, 
valamint egyéb hatóságok megkeresése alapján 

 Kivonat kiadása a hatósági nyilvántartásban szerepl  biztosítási jogviszonyról 
 Kivonat/ tájékoztatás kiadása a társadalombiztosítási egyéni számla adatairól 
 A felszámolók, végelszámolók számára kiadandó hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos 

feladatok 

 a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0002Ő „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” projekt 
keretében a fennmaradó vállalkozói folyószámlák feldolgozása 

 Nyugdíjbiztosítás ellen rzési szakterületének tevékenysége 

 Felszámolási- és végelszámolási eljárással kapcsolatos feladatok 

 Méltányossági feladatok (segély - kivételes nyugellátás emelés -) 
 Tny.9Ő.§. szerinti méltányossági kérelem 

 Törlési eljárás 

 Központi ügykezelés (Beérkez  ügyiratforgalom) 
 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 

 

 Közérdekű munka végrehajtása 

 Pártfogó felügyelet végrehajtása 

 Pártfogó felügyel i vélemény elkészítése 

 Környezettanulmány elkészítése 
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 Közvetít i eljárás (mediáció) folyamatábrája 

 Megel z  pártfogás 

 Védelembe vétel és megel z  pártfogás elrendelése 

 Védelembe vétel és megel z  pártfogás felülvizsgálata, megszüntetése 

 Állami kárenyhítés 

 Másodfokú áldozatsegítési eljárás 

 Jogi segítségnyújtás méltányossági eljárás 

 Másodfokú jogi segítségnyújtási eljárás 

 Jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése térítési díj hátralék esetén 

 Másodfokú gyámhatósági eljárás  
 Másodfokú szociális igazgatási eljárás  
 Peres eljárás folyamat ábrája II. fokú hatáskörben hozott közigazgatási döntések  
 Szociális, Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet folytatók nyilvántartásba 

vételi eljárása 

 Szociális, Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet folytatók ellen rzése 

 Szociális foglalkoztatás ellen rzés  
 Szociális, foglalkoztatás engedélyezés 

 

Foglalkoztatási Főosztálya 

 

 Szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó működtetési feltételek biztosítása 

 Illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztály munkatársainak szakmai támogatása, képzése 

 Illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai munkájának koordinációja 

 Decentralizált és központi keret felhasználása, nyomonkövetése, ellen rzése 

 Beszámolók, adatszolgáltatások 

 NFA FA központi és decentralizált keretéb l működtetett munkaer -piaci programok tervezése, 

lebonyolítása 

 Munkahelyteremt  támogatások működtetése 

 Képzési támogatási rendszer működtetése 

 Szolgáltatási rendszerek működtetése 

 A magán-munkaközvetít k és munkaer -kölcsönz k nyilvántartása 

 Munkaer -piaci ellen rzések 

 Jogorvoslati rendszer működtetése 

 Külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése 

 A pénzeszközök visszaköveteléséhez kapcsolódó behajtási eljárás 

 Bérgarancia támogatások működtetése 

 Csoportos létszámleépítésekkel összefügg  tevékenységek 

 Panaszkezelés 

 Információgyűjtés, elemzés, adatszolgáltatás 

 Monitoring rendszer működtetése, elemzés 

 Projektek tervezése, irányítása, működtetése 

 Média kapcsolatok kezelése 

 Tájékoztató anyagok 

 Együttműködés  
 Adatszolgáltatás  
 Közfoglalkoztatási támogatások működtetése 
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Hatósági Főosztálya 

 

 Helyi adók 

 Külföldi állampolgár Magyarországon történ  házasságkötése 

 Bányaszolgalmi jog alapítása (megállapítása) 
 Építésfelügyeleti igazgatási hatósági ügyek 

 Építésügyi igazgatási hatósági ügyek 

 Kiszolgáló és lakóút céljára történ  lejegyzés 

 Közlekedési igazgatási hatósági ügyek 

 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezése 

 Érettségi vizsgák szervezése - emelt szint 

 Középszintű érettségi vizsgák szervezése – a Kormányhivatalnál jelentkezett vizsgázók részére 

 Egyéb köznevelési szakmai feladatok 

 Törvényességi felügyeleti tevékenység 

 Szakmai vizsgaengedélyezési eljárások 

 II. fokú hatósági ügyek (vizsgabizottságok döntései ellen, illetve járási hivatalok köznevelési 
tárgyú döntései ellen benyújtott fellebbezések) 

 Személyiadat- és lakcímnyilvántartás lakcímbejelentés elutasítása, érvénytelenítés, „fiktív” 
jelzéssel szerepeltetés, adatszolgáltatás elutasítása 

 Iparigazgatás 

 Kereskedelmi igazgatás  
 Kisajátítási eljárás 

 Hadigondozási ellátások iránti eljárás 

 Nyersanyag-bányászat engedélyezés 

 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya 

 

 Közbeszerzés  
 Megrendelések, beszerzések  
 Informatikai eszközbeszerzés  
 Informatikai hibaelhárítás  
 Informatikai eszközmozgatás  
 Informatikai eszközök aktív állományba helyezése  
 Informatikai eszköz kivonása aktív állományból  
 Informatikai eszköz selejtezése  
 Nyomat-el állító eszköz hibaelhárítás  
 Nyomat-el állító eszköz kellékanyag ellátás 

 

Jogi és Koordinációs Főosztálya 

 

 A kommunikáció rendje 

 Hivatali bélyegz  megrendelésének folyamata és nyilvántartása 

 Hivatali bélyegz  selejtezésének folyamata 

 Együttműködési megállapodás 

 Határid -túllépés nyilvántartása 
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 Megyei Államigazgatási Kollégium szervezése 

 Megyei Államigazgatási Kollégium ügyintézése 

 Hivatali kapu létrehozásának folyamata 

 Érkeztetés 

 Iktatás 

 Irattározás 

 Iratkezelési segédletek nyilvántartása 

 Selejtezés 

 Iratkezelési ellen rzések a Kormányhivatal szervezeti egységei vonatkozásában   
 Iratkezelési ellen rzések önkormányzati hivataloknál 
 Iratkezelési szabályzatokkal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása önkormányzati hivatalok 

esetében 

 Elérhet ségi adatok frissítése 

 Szakmai gyakorlat rendje 

 A kormánymegbízotti utasítások koordinálásának folyamata 

 Közérdekű bejelentés 

 Ügyrendek véleményezése 

 Képzés szervezésének folyamata 

 Éves továbbképzési terv 

 Bels  továbbképzések szervezése 

 Szakmai értekezletek, rendezvények szervezése 

 Egyéb rendezvények szervezése 

 Az ügykezel i alapvizsga és konzultáció lebonyolításának folyamata 

 Közigazgatási alapvizsga és konzultáció szervezésének folyamata 

 A közigazgatási szakvizsga szervezésének folyamata 

 Anyakönyvi szakvizsga 

 Építésügyi vizsga 

 Személyesen tartott munka- és tűzvédelmi oktatás folyamata 

 Az elektronikus munka- és tűzvédelmi oktatás folyamata 

 Tűzvédelmi szemle 

 Munkavédelmi szemle 

 Üzemi balesetek vizsgálata 

 Egyéb balesetek vizsgálata  
 Felvételi eljárás folyamata - járási hivatalok esetében 

 Felvételi eljárás folyamata - kormánymegbízott által gyakorolt kinevezési jogkör esetében 

 Másodfokú hatóság által hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata 

 Els fokú hatóság hatáskörben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata 

 A Kormányhivatal bels  szervezeti egysége által hozott els fokú, illetve másodfokú 
közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata 

 A Kormányhivatal, mint munkáltató által hozott munkajogi intézkedések bírósági 
felülvizsgálatával kapcsolatos munkafolyamatok 

 A Kormányhivatal, mint felperes munkaügyi perben történ  részvételének munkafolyamata 

 A Kormányhivatal által hozott munkáltatói intézkedés ellen benyújtott közszolgálati panasszal 
kapcsolatos munkafolyamatok 

 Közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perekkel kapcsolatos munkafolyamatok 
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 A határid  túllépéssel összefügg  eljárás során a Dönt bizottság határozata ellen 
kezdeményezett peres eljárás munkafolyamata 

 A Kormányhivatal, mint felperes kisértékű peres eljárásban történ  részvételének 
munkafolyamata 

 A Kormányhivatal, mint alperes kisértékű peres eljárásban történ  részvételének 
munkafolyamata 

 Panaszok kivizsgálásának munkafolyamata a panaszokról és a közérdekű bejelentésekr l szóló 
2013. évi CLXV. törvény alapján 

 A Jogi és Perképviseleti Osztály munkafolyamata a hatásköri vitával összefüggésben 

 Büntet eljárás szükségességének felmerülése esetén alkalmazandó folyamat ábrája 

 Szerz dés-tervezetek véleményezésének munkafolyamata 

 Szerz dés-tervezetek jogi ellenjegyzéssel történ  ellátásának munkafolyamata 

 A szerz dés-tervezetek Jogi és Perképviseleti Osztály által történ  elkészítésének 
munkafolyamata 

 Jogszabályok véleményezésének munkafolyamata, amennyiben a Jogi és Perképviseleti 
Osztály az összefogó szerv 

 Jogszabályok véleményezésének munkafolyamata, amennyiben nem a Jogi és Perképviseleti 
Osztály az összefogó szerv 

 Az egyes bels  szervezeti egységekt l a Jogi és Perképviseleti Osztályhoz beérkezett peres 
statisztikák feldolgozása 

 Az egyes járási hivataloktól a Jogi és Perképviseleti Osztályhoz beérkezett peres statisztikák 
feldolgozása 

 A Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási F osztálytól érkezett 
jelzálogjog törlési engedély ellenjegyzése 

 Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi F osztálytól érkezett jelzálogjog törlési engedély ellenjegyzése 

 

Járási Hivatalok 

 

 Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges regisztráció 

 Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésével kapcsolatos ügyek 

 Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével kapcsolatos ügyek 

 Lakóhely vagy tartózkodási hely fiktívvé nyilvánításával kapcsolatos eljárás 

 Lakóhely vagy tartózkodási hely létesítése (lakcímbejelentési eljárás) 
 Közműves ivóvíz és szennyvízelvezet  hálózat rákötés fogyasztó költségére 

 Szomszédos ingatlanon szolgalom alapítása 

 Állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítésének engedélyezési 
eljárása és a szolgáltatás felügyelete 

 A jármű adásvétele esetén a tulajdonjog átírása 

 Jármű forgalomba helyezése 

 Forgalmi engedély cseréje 

 Id skorúak járadékának megállapítása 

 Hadigondozási jogosultság megállapítása, járadékosztályba sorolás, járadék, egyösszegű 
térítés és temetési hozzájárulás megállapítása, hadigondozási igazolvány kiállítása 

 Cirkuszi menazséria engedélyezése, a szolgáltatás felfüggesztése 

 Ideiglenes menazséria létesítésének és működtetésének engedélyezése 

 Temetkezési szolgáltatás engedélyezése 
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 Temet  fenntartásának, üzemeltetésének ellen rzése 

 Üzletszerűen végzett ingatlankezel i tevékenység (természetes személyek és gazdálkodó 
szervezetek) 

 Üzletszerűen végzett társasház-kezel i tevékenység (természetes személyek és gazdálkodó 
szervezetek) 

 Ápolási díjra való jogosultság megállapítása 

 Szabálysértési ügyintézés 

 Érettségi feladatlapok átadás-átvétele 

 Nádaratás engedélyezési eljárása nem természetvédelmi területen 

 Parkolási igazolvány igénylése, meghosszabbítása, cseréje, pótlása – nem küldött senki 
 Parkolási igazolvány visszavonása – nem küldött senki 
 Lakcímigazolvány kiadása, cseréje, pótlása 

 Személyazonosító igazolvány igénylése, cseréje, pótlása 

 Törzskönyv kiadása 

 Új forgalmi engedély kiadása 

 Úti okmány kiadása és cseréje 

 Közgyógyellátás – alanyi jogcímen 

 Közgyógyellátás – normatív jogcímen 

 Egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez rászorultság megállapítása 

 Aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása 

 Leveg tisztaság-védelmi hatósági ügyek 

 Utógondozás, utógondozási ellátás  
 Szül i felügyeleti jog feléledése  
 Számadás  
 Örökbefogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása 

 Örökbefogadás engedélyezése  
 Otthonteremtési támogatás megállapítása  
 Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 

 Kapcsolattartás rendezése családban él  gyermek ügyében 

 Iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése 

 Ideiglenes hatályú elhelyezés 

 Gyermektartásdíj állam általi megel legezése 

 Gyámság 

 Eseti- és ügygondnok kirendelése 

 Családi jogállás rendezése - Intézkedések a családi jogállás rendezésére- apaság vélelmének 
megdöntésére - irányuló pereknél 

 Családbafogadás 

 Nevelésbe vétel 
 A szül  vagyonkezelése  
 Védelembe vétel  
 Szül i felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján 

 Kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozat végrehajtása 

 Műemlékkel kapcsolatos els  fokú építésügyi hatósági ügymenet 
 Els  fokú kiemelt építésügyi hatósági ügymenet 
 Örökségvédelmi hatósági engedélyezés ügymenete 

 Régészeti feltárásra vonatkozó ügymenet 
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 Örökségvédelmi szakhatósági eljárás ügymenete 

 Els fokú kiemelt építésügyi szakhatósági ügymenet 
 Els fokú építésfelügyeleti hatósági ügymenet 
 Ingatlan-nyilvántartás 

 Földmérés, Földügy 

 Földforgalom I. 
 Földforgalom II. 
 Kárenyhítési eljárás 

 Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés 

 Földkiadási-kártalanítási eljárás 

 Családi gazdaságok nyilvántartása 

 Hegyközségek törvényességi ellen rzése 

 Beruházási pályázatok ellen rzése 

 stermel i igazolvány használat jogszerűségének és az abban foglalt adatok valódiságának  
 ellen rzése 

 Mez -és erd gazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati  
 adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történ  értékesítése 

 Vadászati ügyekben bejelentésre indult eljárások 

 Vadászati ügyek hatósági ellen rzési eljárása 

 Körzeti erd tervezés 

 Éves erd gazdálkodási tevékenység gyakorlása 

 Fásításból tervezett fakitermelés bejelentése 

 Kérelemre indult erdészeti hatósági eljárások 

 Hivatalból indult erdészeti hatósági eljárások 

 Erdészeti hatósági ellen rzés 

 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás 37ő/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

 Járási startmunka mintaprogram 37ő/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz 
nyújtható támogatásokról 

 Közérdekű munka 2012. évi II. törvény a szabálysértésekr l, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerr l 

 Közvetítés (IX. 1ő.) GM rendelet a munkaer piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról  

 Nyilvántartásba vétel, ellátás megállapítása. 2/2011. (I. 1Ő.) NGM rendelet az álláskeres ként 
való nyilvántartásba vételr l, valamint a nyilvántartásból való törlésr l. 1991. évi IV. törvény a 

foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról. 
 Humánszolgáltatások 30/2000. (IX. 1ő.) GM rendelet a munkaer piaci szolgáltatásokról, 

valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 
 Támogatások. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek 

ellátásáról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást el segít  támogatásokról, valamint 
a Munkaer piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 
30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaer piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 

 Az egyes állatbetegségek megel zésére, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások és 
kifizetések rendjér l szóló 1Ő8/2007. (XII. 8) FVM rendelet alkalmazása 

 Adatkérés, adatszolgáltatás 



2. függelék 

 Laborvizsgálattal megállapított élelmiszerbiztonsági hiba esetén követend  eljárás 

 Illetékességi terület 
 Integrált Többéves Nemzeti Ellen rzési Éves Terv 

 Kérelemre indult eljárások 

 Kockázatbecsléses éves létesítmény terv elkészítése 

 Közigazgatási hatósági eljárások – kérelemre indult eljárások 

 Érdemi döntésre jogosult hatóság megkeresésére induló (szakhatósági) eljárások 

 Panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárások 

 Járványügyi kivizsgálás 

 Működési engedélyezési eljárás 

 Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentése 

 Kérelemb l indult els fokú hatósági eljárás folyamata 

 Szakkérdés vizsgálata 

 Hivatalból indított vizsgálat, helyszíni ellen rzés 

 Engedélyezés folyamata 

 Hivatalból induló eljárás (Ket.) 
 Kérelemre induló engedélyezési eljárás (Ket.) 
 A panaszokról és a közérdekű bejelentésekr l szóló 2013. évi CLXV. törvény 

 Szakhatósági eljárás (Ket.) 
 Családtámogatási Osztályra érkezett iratok feldolgozása 

 Ügyfélszolgálat 
 A fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyekben a TÉBA által generált feladatok 

végrehajtása 

 A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyekben a TÉBA által generált feladatok 
végrehajtása 

 Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyiratok feldolgozása a TÉBA rendszerben                                          

(Anyasági támogatás, Családi pótlék, GYES, GYET, intézményi CSP) 
 Egyéb feladatok 

 Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyiratok feldolgozása a TÉBA rendszerben                                          
(Anyasági támogatás, Családi pótlék, GYES, GYET, intézményi CSP) 

 Családtámogatási ellátással és fogyatékossági támogatással kapcsolatos fellebbezési eljárás 

 Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadékával kapcsolatos ügyiratok feldolgozása                                    
a TÉBA rendszerben 

 Jogalap nélkül felvett ellátások 

 Nagycsaládos kedvezménnyel kapcsolatos ügyiratok feldolgozása a GATH rendszerben 

 Állami támogatás jogszerűtlen/jogosulatlan igénybevételét vizsgáló hatósági eljárás  

 Állami igény visszafizetési kötelezettségével összefügg  hatósági eljárások  

 Támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás 

 Állami igényt biztosító eljárások (jelzálogjog törlése, megel legez  igazolások kiállítása, további 
jogok és tények bejegyzéséhez hozzájárulás, tulajdoni viszonyokhoz változásához 
hozzájárulás)  

 Végrehajtási eljárások  

 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatok I. 
 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatok II.      
 Egészségbiztosítási közgyógyellátási feladatok 



2. függelék 

 Megállapodás kötések, foglalkoztatói karbantartás, regisztrációs lapok feldolgozásával 
kapcsolatos feladatok 

 Ügyfélszolgálati ügyintéz k feladatai 
 Nyilvántartási szakterület feladatai - Külföldi gyógykezelések 

 Bejelentett személyek jogviszonyával kapcsolatos feladatok  
 E jelű  nyomtatványokkal kapcsolatos ügyintézés 

 A1-es igazolás kiadása               
 TAJ számmal, TAJ kártyával kapcsolatos feladatok 

 TYN. szerinti nyugellátások, illetve a külön jogszabályokban meghatározott ellátások elbírálása 

 Adategyeztetési eljárásban résztvev  ügyintéz k feladatai 

 Központi ügykezelés (Beérkez  ügyiratforgalom) 
 Tbj. 3Ő. §-a szerinti megállapodás 

 Perképviselet 
 Megtérítési feladatok 

 Jogalapnélkül felvett ellátások a Tny.8Ő-86.§-ai alapján 

 Ügykezel  feladat- és hatásköre 

 Ügyfélszolgálati ügyintéz  feladatai 
 Elbírálási ügyintéz k feladatai 
 Jogi és igazgatási ügyintéz k feladatai 
 Revizorok 

 Közgyógyellátási ügyintéz k feladatai 
 Közleked képesség min sítése 

 Fogyatékossági támogatás 

 Gépjárművezet  egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
 Keres képesség és keres képtelenség felülvizsgálata 

 Orvosszakért i vizsgálat 
 KAB irattovábbítása 

 KAB Ügyfélkapu regisztráció  
 Kérelemre indult eljárások – kérelem, közérdekű bejelentések (ÉLBÁI) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet 

 

 

 

 

 A Kormánymegbízotti Kabinet ügyviteli feladatainak ellátása 

 A kormányhivatali honlappal kapcsolatos feladatok ellátása 

 A kormánymegbízotti kommunikációban való közreműködés 

 A Kormányhivatal integritásirányítási rendszerének működtetése 

 Az Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatos feladatok 

 

 



A Kor á eg ízotti Ka i et űködéséhez kap solódóa  
 

- előkészítési
 - eszá olási

                               -elle őrzési, értékelési
                           - pé züg i feladatok ellátása

A űködéshez kap solódó feladatterv elkészítése
Teljesít é követel é ek eghatározása, értékelés, i ősítésA űködéshez kap solódó feladatterv elkészítése

Postai külde é ek átvétele, o tása, érkeztetés, érkeztetésre tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, üg irat átadása az üg i téző ekIdőszakos eszá olók elkészítéseTeljesít é követel é ek eghatározása, értékelés, i ősítés
Kiad á ozásra tová ítás, e pediálásPostai külde é ek átvétele, o tása, érkeztetés, érkeztetésre tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, üg irat átadása az üg i téző ekBeszerzési feladatok ellátása Időszakos eszá olók elkészítése

Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, elektro ikus irattározás, irattár a hel ezésKiad á ozásra tová ítás, e pediálásPanasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Beszerzési feladatok ellátása 
Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, elektro ikus irattározás, irattár a hel ezés

Postai külde é ek átvétele, o tása, érkeztetés, érkeztetésre tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, üg irat átadása az üg i téző ek
Kiad á ozásra tová ítás, e pediálás

Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, elektro ikus irattározás, irattár a hel ezés

      

I.1 A kor á eg ízotti Ka i et üg viteli feladatai ak ellátása

 

  

Iratkezelés 

 

Bejövő iratok 

Ki e ő iratok 

Irattározás 

Határidő: folyamatos 

Felelős: ka i etfő ök, 
titkársági üg i téző, igazgatási 

referens, referens 

 

Postai külde é ek átvétele, o tása,  érkeztetés, érkeztetésre 
tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, 

üg irat átadása az üg i téző ek  

 

Kiad á ozásra tová ítás, e pediálás  

 

Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, 
elektro ikus irattározás, irattár a hel ezés  

 

 

 

A Kor á eg ízotti Ka i et űködéséhez kap solódóa  
előkészítési,  eszá olási, elle őrzési, értékelési és pé züg i 

feladatok ellátása 

 

A űködéshez kap solódó feladatterv elkészítése 

 

Teljesít é követel é ek eghatározása, értékelés, 
i ősítés 

 

Időszakos eszá olók elkészítése 

 

Beszerzési feladatok ellátása 

Ko trolli g tevéke ség fol tatása, el ek kereté e  
elle őrzi a  kor á eg ízott gazdasági, pé züg i dö tései ek 

Határidő: alkal a ké t Felelős: ka i etfő ök, refere s 

 

 

 

A Kor á eg ízotti Ka i et te h ikai feladatai ak ellátása 

  

 

 

 

 

Telefo közpo t kezelése 

 

Jele léti ívek, sza adságos tö  kezelése 

 

A űködéshez kap solódó éves u katerv elkészítése 

Határidő: folyamatos 
Felelős: igazgatási refere s, 

titkársági üg i téző 



Postai külde é ek átvétele, o tása, érkeztetés, érkeztetésre tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, üg irat átadása az üg i téző ek
Kiad á ozásra tová ítás, e pediálásPostai külde é ek átvétele, o tása, érkeztetés, érkeztetésre tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, üg irat átadása az üg i téző ek

Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, elektro ikus irattározás, irattár a hel ezésKiad á ozásra tová ítás, e pediálásPanasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 
Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, elektro ikus irattározás, irattár a hel ezés

Postai külde é ek átvétele, o tása, érkeztetés, érkeztetésre tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, üg irat átadása az üg i téző ek
Kiad á ozásra tová ítás, e pediálás

Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, elektro ikus irattározás, irattár a hel ezés

I.2. A kor á hivatali ho lappal kap solatos feladatok ellátása

 

 

 

A Kor á eg ízotti Ka i et ho laphoz kap solódó 
i for atikai feladatai ak ellátása 

 

Adat ázisok kialakítása, galériák létrehozása, frissítése  

  

  

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: ka i etfő ök, 

sajtórefere s, titkár, refere s 

 

 

A ho lapo  egjele ő hírek jóváhag ásra törté ő előkészítése, 
azt követőe  közzététele 

 

A kor á hivatali ho lap fol a atos aktualizálása, 
felüg elete, kar a tartása 

 

Bizto sági e tés, ar hiválás 

 



A Kor á eg ízotti Ka i et űködéséhez kap solódóa  
 

- előkészítési
 - eszá olási

                               -elle őrzési, értékelési
                           - pé züg i feladatok ellátása

A űködéshez kap solódó feladatterv elkészítése
Teljesít é követel é ek eghatározása, értékelés, i ősítésA űködéshez kap solódó feladatterv elkészítése

Postai külde é ek átvétele, o tása, érkeztetés, érkeztetésre tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, üg irat átadása az üg i téző ekIdőszakos eszá olók elkészítéseTeljesít é követel é ek eghatározása, értékelés, i ősítés
Kiad á ozásra tová ítás, e pediálásPostai külde é ek átvétele, o tása, érkeztetés, érkeztetésre tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, üg irat átadása az üg i téző ekBeszerzési feladatok ellátása Időszakos eszá olók elkészítése

Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, elektro ikus irattározás, irattár a hel ezésKiad á ozásra tová ítás, e pediálásPanasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével Beszerzési feladatok ellátása 
Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, elektro ikus irattározás, irattár a hel ezés

Postai külde é ek átvétele, o tása, érkeztetés, érkeztetésre tová ítás,  előz é  keresése, szig álásra tová ítás, iktatás, üg irat átadása az üg i téző ek
Kiad á ozásra tová ítás, e pediálás

Lezárt üg iratok átvétele az üg i tézőktől, elle őrzés, elektro ikus irattározás, irattár a hel ezés

I.3. A kor á eg ízotti ko u iká ió a  való közre űködés

      

A Kor á eg ízott sze él ét éri tő sajtóese é ek 
egszervezése, le o olítása

A kor á hivatal édiakap solatai ak irá ítása, koordi álása

A Kor á eg ízott progra jaihoz kap solódó háttéra agok, 
előadások készítése

Kap solattartás a kor á hivatal főosztál aival és járási hivatalaival

Határidő: folyamatos
Felelős: ka i etfő ök, 

sajtórefere s, titkár, refere s

Kap solattartás egszervezése, előkészítő a agok eszerzése

Heti jele tések ekérése, ar hiválása, feldolgozása

Forrása agok g űjtése, re dszerezése

A Kor á eg ízott e zetközi kap solatai ak koordi álása

A e zetközi kap solatok kialakításával, fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok ellátása

Kap solattartás a Ho védel i Mi isztériu   Védel i Hivatalával és 
a ak eg ei és járási szi tű szervezeti eg ségeivel

Kap solattartás egszervezése

Háttéra agok készítése

Feljeg zések, e lékeztetők készítése

Te h ikai feladatok ellátása

Határidő: alkal a ké t Felelős: ka i etfő ök, titkár, 
referens

A Kor á eg ízott és a ivil szféra közötti kap solattartás 
iztosítása

A Kor á eg ízott u kájá ak segítése a e zetgazdaságilag 
kie elt projektek , u iós pál ázatok  koordi álásá a

A "hátrá os hel zetűek társadal i felzárkóztatását, o ilitását 
elősegítő" stratégia go dozása

Ka i etekkel törté ő kap solattartás

Lakossági kap solattartás

Pál ázatfig elés, vo atkozó jogsza ál i háttér változásá ak követése

Pa aszok, közérdekű ejele tések, javaslatok és eg é  kérel ek 
kezelése

Észrevételezés, eg eztető eg eszéléseke  való részvétel, szó eli és 
írás eli eg eztetés lefol tatása

Meghívók jóváhag ásra törté ő előkészítése, eljuttatása

Határidő: folyamatos
Felelős: ka i etfő ök, titkár, 

referens



II. A Kor á yhivatal i tegritásirá yítási re dszeré ek űködtetése

 A visszaélésekre, sza álytala ságokra, vala i t az i tegritási 
és korrup iós ko kázatokra vo atkozó ejele tések fogadása  

és kivizsgálása 

 

Az i tegritási és korrup iós ko kázatok éves fel érése, az éves 
korrup ió egelőzési i tézkedési terv elkészítése, tárgyévi 

yilvá os i tegritásterv elkészítése 

 

Ta á sadás hivatásetikai kérdések e , etikai  és fegyel i 
eljárások a   vizsgáló iztosi feladatok ellátása  

 

Hivatásetikai és a tikorrup iós té ájú képzések tartására 

Határidő: folyamatos, ill. 

alkal a ké t Felelős: i tegritás ta á sadó 

 

E- ail, postafiók elle őrzése 

 

Kérdőívek összeállítása, kiküldése a Kor á yhivatal szervezeti 
egységei részére 

 

Ko kázatértékelés, ajd i tézkedési terv előkészítése, a  
korrup ió egelőzési terv  végrehajtásá ak és a ak 

ered é yei ek összefoglalása, jóváhagyást követőe  
egküldése a felelős i iszter részére  

 

Az ügyek határidő e  törté ő, érde i kivizsgálása, dö tésre 
előkészítése 

 

Ta á sadás tartása sze élyese  és írás a  vezetői 
jóváhagyással a Kor á yhivatal kor á ytiszviselői és vezetői 

részére 

  

  Adatvédel i feladatok 

 

Közre űködés, illetve segítség yújtás az adatkezeléssel 
összefüggő dö tések eghozatlá a , vala i t az éri tettek 

jogai ak iztosításá a  

 

Belső adatvédel i sza ályzat elkészítése, adatvédel i 
yilvá tartás vezetése 

 

Adatvédel i tárgyú ejele tések kivizsgálása 

 

Az adatkezelésre vo atkozó jogsza ályok, vala i t a első 
adatvédel i sza ályzatok re delkezései egtartásá ak 

elle őrzése 

 

Határidő: folyamatos, ill. 

alkal a ké t 
Felelős: i tegritás ta á sadó 

A Kor á yhivatal adatvédele el éri tett első 
sza ályzati ak, sza ályzat-tervezetei ek átteki tése, szükség 

eseté  javaslattétel azok ódosítására 

 

A sza ályzat tervezeté ek elkészítése, legalá  éve ké t 
egyszeri felülvizsgálata 

 

Az ügy érde i vizsgálatát követőe  dö téselőkészítés, 
jogosulatla  adatkezelés észlelése eseté  a Kor á y eg ízott 

evé e  a ak egszű tetésére az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó felhívása 

 

A Kor á yhivatal szervezeti egységei ek éri tett vezetőivel 
való egyeztetés, az adatközlést tartal azó iratok átteki tése 

 

A képzések te atikájá ak kidolgozása, javaslattétel, 
közre űködés azok egszervezésé e  



III. Az Esélyegye lőségi Tervvel kap solatos feladatok

 

  Aktív közre űködés az Esélyegye lőségi Terv e  foglaltak 
egvalósításá a , az esélyegye lőség egsértésével 

kap solatos  pa aszok kivizsgálása 

 

Az Esélyegye lőségi Terv előkészítése  

 

Az Esélyegye lőségi Terv vizsgálata 

Határidő: folyamatos, 

alkal a ké t 
Felelős: ka i etfő ök, titkár, 

referens 

 

Javaslatok előkészítése, egyeztetés, pa aszok ügyi tézése  

 

A terv elkészítése vezetői egyeztetést követőe  

 

Beszá oló készítése vezetői egyeztetést követőe  



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Főigazgatói Titkárság 

 

 

 

 

 Kormányhivatalhoz érkezett panaszok koordinálása 



Kormányhivatalba érkezett panaszok koordinálása 
 

 

 

 

 

Panasz beadvány iktatása

Határidő: beérkezés napján, de 
legkésőbb az azt követő munkanapon Felelős: adott szervezeti egység

Szignálás szervezeti egységre

Határidő: beérkezés napján Felelős: Főigazgató

Panasz beadvány érkeztetése, szignálásra előkészítése

Határidő: beérkezés napján Felelős: Főigazgatói Titkárság 
ügyintézője

Válasz tervezet áttekintése, ellenőrzése, kiadmányozásra történő előkészítése

Határidő:Főigazgatói Titkárságra 
történő beérkezéstől számított 2 nap

Felelős: Főigazgatói Titkárság  
osztályvezetője, ügyintézője

Válasz tervezet elkészítése és megküldése a Főigazgatói Titkárságra

Határidő: beérkezéstől számított 10 
nap

Felelős: adott szervezeti egység

Panasz kivizsgálása   

Határidő: beérkezéstől számított 8 
nap

Felelős: adott szervezeti egység

Kormánymegbízotti 
kiadmányozás 

Főigazgatói kézjeggyel 
történő ellátás 



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Belső Ellenőrzési Osztálya 

 

 

 

 

 A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó belső szabályozás elkészítése és folyamatos 
aktualizálása 

 Stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása 

 A belső ellenőrök szakmai továbbképzésének biztosítása 

 Az ellenőrzési feladatok végrehajtása 

 Tanácsadó tevékenység ellátása 

 Belső és külső ellenőrzésekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, beszámolók készítése 

 A belső ellenőrzési tevékenység, valamint a belső ellenőrök munkájának folyamatos 
értékelése 

 



I. Szabályozás

I.1. BEK elkészítése, aktualizálása 

Határidő: 
tárgyév november 30-ig

Felelős: 
kijelölt belső ellenőr 
belső ellenőrzési vezető

I.2. Belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó ellenőrzési 
nyomvonal

elkészítése, aktualizálása

Határidő: 
tárgyév szeptember 30-ig

Felelős: 
belső ellenőr 
belső ellenőrzési vezető

I.3. BEO Ügyrendjének elkészítése, aktualizálása

Határidő: 
változásokat követő 60 nap

Felelős:
belső ellenőrzési vezető

I.4. BEO munkatársai munkaköri leírásának elkészítése, 
aktualizálása

Határidő: 
Ügyrend hatályba lépését követő 
15 nap

Felelős:
belső ellenőrzési vezető  





Határidő: 
az ÁBPE-továbbképzés 
I. képzés sikeres elvégzését 
követően, legalább 
kétévente egy alkalommal

Felelős: 
érintett belső ellenőr

III.3. A Kormányhivatal által szervezett képzésen, 
felkészítésen való részvétel (pl.: integritás, adatvédelem, 

információbiztonság, 
szervezeti kultúra, stb.)

Határidő: 
továbbképzési időszak 
végéig (4 év)

Felelős: 
belső ellenőr 
kijelölt belső ellenőr
belső ellenőrzési vezető

III.4. Közigazgatási alapvizsgára történő felkészítésen 
való részvétel, vizsga letétele

Határidő: 
besorolást követő egy éven 
belül

Felelős: 
érintett belső ellenőr

III. Képzés

III.1. Az ÁBPE-továbbképzés I. képzésben való részvétel, 
vizsga letétele

Határidő: 
a bejelentés évét követő 
évben 

Felelős: 
érintett belső ellenőr

III.2. Az ÁBPE - továbbképzés II. képzésben való 
részvétel, vizsga letétele



III.5. Közigazgatási szakvizsgára történő felkészítésen 
való részvétel, vizsga letétel

Határidő: 
legalább kétéves gyakorlat 
megszerzését követően

Felelős: 
érintett belső ellenőr



Határidő: 
éves ellenőrzési tervben szereplő 
időpont

Felelős: 
kijelölt belső ellenőr
vizsgálatvezető

IV. Végrehajtás 
(Bizonyosságot adó tevékenység végrehajtása)

IV. 1. Vizsgálatvezető kiválasztása, az ellenőrzéshez kapcsolódó 
adminisztratív és egyes előkészítő feladatok ellátása: megbízólevél 

elkészítése; ellenőrzési program összeállítása, elkészítése; az 
ellenőrzés megkezdéséről szóló értesítő levél elkészítése és 
elküldése; szükség szerint összeférhetetlenségi nyilatkozat 

elkészítése
/BEK 8-10. iratminták/

Határidő: 
Éves ellenőrzési tervben szereplő 
időpont; helyszíni ellenőrzés 
esetén 3 nappal előtte

Felelős: 
kijelölt belső ellenőr
belső ellenőrzési vezető

IV. 2. Ellenőrzés végrehajtásának előkészítése, felkészülés az 
ellenőrzésre, az ellenőrzés hatókörének meghatározása,   az 

ellenőrzés lefolytatásának megtervezése, a rendelkezésre álló háttér 
információk összegyűjtése, továbbá a szükséges erőforrások, 

valamint az ellenőrzés módszereinek meghatározása
/BEK 11. iratminta/

IV. 3. Nyitó értekezlet, illetve kapcsolatfelvétel a vizsgált szervezettel: 
a teljes ellenőrzési folyamat során folyamatos kommunikáció az 
ellenőrzött területtel (nyitó megbeszélés, előrehaladási (státusz) 
megbeszélés, záró megbeszélés, ezeknél napirend előkészítés, 

összehívás)
/BEK 12-15. iratminták/

Határidő: 
folyamatos

Felelős: 
vizsgálatvezető



IV. 4. Ellenőrzés lefolytatása: a helyszínen, illetve adatbekérés útján, 
elsősorban az ellenőrzés tárgyához, céljához és időszakához 
kapcsolódó dokumentációk alapján a belső kontrollrendszer 

értékelésével. 
A bizonyítékok összegyűjtése az ellenőrzési kérdések 

megválaszolásához, illetve az ellenőrzési jelentésben szereplő 
állítások alátámasztásához

Határidő: 
ellenőrzési program szerint

Felelős: 
vizsgálatvezető

IV. 5. Az ellenőrzés megszakítása, felfüggesztése

Határidő: 
szükség szerint

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető

IV. 6. Az ellenőrzési jelentés tervezet összeállítása, elkészítése és 
megküldése a megismerési záradékkal együtt

/BEK 16-17. iratminták/

Határidő: 
ellenőrzési program szerint

Felelős: 
vizsgálatvezető
belső ellenőrzési vezető 

IV. 7. Az ellenőrzési jelentéstervezet egyeztetése, megküldött 
észrevételek véleményezése, észrevételek elfogadása, vagy 

elutasítása.
/BEK 18. iratminta/

Határidő: 
8 napon belül (soron kívüli 
vizsgálat esetén rövidebb is lehet)

Felelős: 
vizsgálatvezető

IV. 8. Egyeztető megbeszélés összehívása abban az esetben, 
ha az érintettek a megállapításokat vitatják.

/BEK 19. iratminta/

Határidő: 
szükség szerint

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető



IV. 13. Intézkedési terv módosítása: a tervben meghatározott egyes 
feladat (feladatmódosítás), illetve határidő (határidőmódosítás) 

tekintetében

Határidő: 
a határidő lejártát megelőzően 
szükség szerint

IV. 9. A jelentéstervezet ismételt egyeztetése (visszamutatás) 
az észrevételek átvezetése után

Határidő: 
5 napon belül

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető

IV. 10. Végleges ellenőrzési jelentés összeállítása, megküldése
/BEK 16. iratminta/

Határidő: 
ellenőrzési program szerint

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető 
kormánymegbízott

IV. 11. Az ellenőrzés során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 

hiányosság feltárása esetén (szabálytalanság) 
a kormánymegbízott haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel 

a megfelelő eljárások megindítására
/BEK 16. iratminta/

Határidő: 
haladéktalanul

Felelős: 
vizsgálatvezető
belső ellenőrzési vezető 

IV. 12. Intézkedési terv készítése, véleményeztetése, jóváhagyásra 
történő előterjesztése

/BEK 22. iratminta/

Határidő: 
8 napon belül

Felelős: 
ellenőrzött szervezeti egység 
vezetője

Felelős: 
ellenőrzött szervezeti egység 
vezetője



IV. 16. Az ellenőrzési mappa összeállítása
/BEK 23. iratminta/

Határidő: 
folyamatos

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető

IV. 14. Az intézkedési tervek megvalósulásának nyomon követése, 
beszámolás az intézkedési tervben meghatározott feladatok 

végrehajtásáról

Határidő: 
az intézkedési tervben 
meghatározott legutolsó határidő 
lejártát követő 8 napon belül 

Felelős: 
ellenőrzött szervezeti egység 
vezetője

IV. 15. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok 
végrehajtásáról szóló beszámolás elmaradása esetén végrehajtandó 

feladatok

Határidő: 
az intézkedési tervben 
meghatározott legutolsó határidő 
lejártát követő 8 nap lejártát 
követően

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető



V.  Végrehajtás (Tanácsadó tevékenység)

V.1. Javaslattétel, felkérés tanácsadói tevékenységre

Határidő: 
szükség szerint

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető

Határidő: 
szükség szerint

Felelős: 
kijelölt belső ellenőr
belső ellenőrzési vezető

V.4. A tanácsadó tevékenységre vonatkozó beszámoló

Határidő: 
tárgyévet követő év február 
15-ig

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető

V.2. Tanácsadó tevékenység tervezése, végrehajtása 

Határidő: 
szükség szerint

Felelős: 
kijelölt belső ellenőr
belső ellenőrzési vezető

V.3. A tanácsadó feladat eredményeiről szóló tájékoztatás 
megküldése és nyilvántartása



VI.  Beszámolás, nyilvántartás

Határidő:
tárgyévet követő 
január 31-ig.

Felelős: 
kijelölt belső ellenőr
belső ellenőrzési vezető
kormánymegbízott

VI.3. Külső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedések 
nyilvántartásának elkészítése

Határidő: 
iratanyagok beérkezését 
követően folyamatos

Felelős: 
kijelölt belső ellenőr
belső ellenőrzési vezető
kormánymegbízott

VI.4. Külső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedések 
végrehajtásáról szóló beszámoló jelentés elkészítése, 

felterjesztése

VI.1. Ellenőrzések, intézkedések nyilvántartásának 
vezetése

Határidő: 
folyamatos

Felelős:
kijelölt belső ellenőr 
belső ellenőrzési vezető

VI.2. Külső ellenőrzések iratanyagának bekérése

Határidő: 
tárgyév június 30.,
december 31.

Felelős: 
kijelölt belső ellenőr
belső ellenőrzési vezető



VI.6. A belső ellenőrzés tevékenységéről rendszeres 
jelentés készítése és elküldése a szervezet vezetője 

részére

Határidő: 
év végi beszámoló 
alkalmával, vagy 
szükség szerint

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető

VI.5. Éves ellenőrzési jelentés elkészítése, felterjesztése

Határidő: 
tárgyévet követő év február 
15-ig

Felelős:
kijelölt belső ellenőr 
belső ellenőrzési vezető
kormánymegbízott



VII.4. Dokumentumok tárolása

3525 Miskolc, Városház tér 1.

VII. Értékelés, minőségbiztosítás

VII.1. A belső ellenőrök teljesítményének rendszeres értékelése 
(egyéni teljesítményértékelés)

Határidő: 
tárgyév június 30., ill. július 15.;
tárgyév december 31., ill. követő 
év január 31.

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető

VII.2. A belső ellenőrök teljesítményének rendszeres értékelése, az 
elvégzett munka minőségének értékelése

Határidő: 
folyamatos

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető

VII.3. Éves önértékelés végrehajtása az éves ellenőrzési jelentés 
elkészítésével egyidejűleg

Határidő: 
tárgyévet követő év február 15.

Felelős: 
belső ellenőrzési vezető



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya 

 

 

 

 

 Kérelemre indult eljárások – kérelem, közérdekű bejelentések  

 Adatkérés, adatszolgáltatás ügytípus folyamata  
 Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Terv  
 Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kifizetések rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8) FVM rendelet alkalmazása 

 II. fokú földvédelmi eljárások a Tfvt. alapján (termőföld időleges vagy végleges más célú 
hasznosításának engedélyezése; engedély nélküli más célú hasznosítás)  

 Művelési ág megváltoztatása (bejelentési kötelezettség elmulasztása) II. fokú eljárás 

 Hasznosítási kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése 

 Ingatlan-nyilvántartási tárgyú fellebbezés 

 TAKARNET ellenőrzés 

 Eljárás rendezetlen tulajdoni állású ingatlanok ügyében 

 Földmérési tárgyú fellebbezés 

 Szakfelügyeleti ellenőrzés 

 Koordinációs vizsgálat 
 Földadásvételi szerződések jóváhagyására irányuló eljárás 

 



 

 

Kérele re i dult, e gedélyköteles élel iszer-előállító létesít é y e gedélyezési eljárása 

 Kérele  be yújtása 

Függő 
hatályú 
dö tés 

Megfelelő 

Feltételes 
e gedély 

Helyszí i 
szemle 

E gedély 
egadása 

Nem 

egfelelő 

Hiá ypótlásra 
felhívás 

Értesítés 
helyszí i 
sze léről 

Kérele  
elutasítása 



 

 

Adatkérés, adatszolgáltatás ügytípus folya atá rája 

 Föld űvelésügyi Mi isztériu  

Élel iszerlá -felügyeletért felelős 
Álla titkárság 

           Megyei adat bekérése 

5 járási Élel iszerlá - izto sági és 
Állategészségügyi Osztály 

Összegyűjti a kért adatokat és az 
egküldi azokat 

Föld űvelésügyi Mi isztériu  

Élel iszerlá -felügyeletért felelős 
Álla titkárság 

jele tés 

B.-A.-Z. Megyei Kor á yhivatal 
Élel iszerlá - izto sági és 

Földhivatali Főosztály 

Az ügyi téző adatokat kér a      
járásoktól 

B.-A.-Z. Megyei Kor á yhivatal 
Élel iszerlá - izto sági és 

Földhivatali Főosztály 

Az ügyi téző összesíti az adatokat  

B.-A.-Z. Megyei Kor á yhivatal 
Kor á y eg ízott 





 

Az egyes állatbetegségek megelőzésére, ill. leküzdésével kapcsolatos támogatások és 
kifizetések rendjéről szóló  

148/2007(XII. 8) FVM rendelet alkalmazása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.   Járási Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi 
Osztály Hatósági állatorvos 

1. Állattartó 
(kedvezményezett) 
jóváhagyási kérelem 
benyújtása személyesen, 
postai úton stb. 
 

(R. 2. sz. Melléklet) 
 

3. Igazolási 
kérelem 
elbírálása 

4. Állattartó Jóváhagyási 
kérelem és hatósági 
állatorvosi igazolás 
leadása 

Hatósági 
állatorvosi 
igazolás 
(útmutató 1 sz. 
melléklet) 

Igazolás 
kiállításának 
elutasítása 

5. Járási Élelmiszerlánc-

biztonsági ás 
Állategészségügyi Osztály 

Kérelem iktatása, 
Nyilvántartásba vétele 

Hiánypótlási 
felhívás 

6. Elbírálás Kérelem 
elutasítása 

Határozat a jogosultságról az 
állattartó (kedvezményezett) 

részére 

Útmutató 2 sz. melléklet 

7. Az állattartó megrendeli a támogatott 
állategészségügyi szolgáltatást az arra jogosulttól 

(engedélyes) 

8. Szolgáltatás végrehajtása 

Számla kiállítása 

Támogatási kérelem 

(R. 3 sz. melléklet) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

9. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Támogatási kérelem nyilvántartásba vétele 

(R 3. sz melléklet) 

10. Támogatási 
kérelem 

elbírálása 

Elutasítás 

Támogatási kérelem igazolása, az 
összesítők és mellékleteik 

elküldése a Piaci és Nemzeti 
Támogatások Főosztálya Magyar 

Államkincstár felé 

A Piaci és Nemzeti 
Támogatások 

Főosztálya Magyar 
Államkincstár elbírálja 
a támogatási kérelmet 

Támogatási kérelem 
elutasítás vagy kisebb 
összegre jogosultsága, 
erről határozat hozatala 

12. A Piaci és Nemzeti Támogatások 
Főosztálya Magyar Államkincstár  

határozatot hoz a támogatás összegéről 
és azt megküldi a engedélyesnek 

Engedélyes 
(szolgáltató) 



II. fokú földvédelmi eljárások a Tfvt. alapján 

(termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosításának engedélyezése; 
engedély nélküli más célú hasznosítás)  

 
 A benyújtott fellebbezés tartalmi ellenőrzése, a szükséges mellékletek vizsgálata, a 

fellebbezési és szakhatósági eljárási díjak megfizetésének ellenőrzése 

Szükség szerint hiánypótlás kiadása 

Értesítés helyszíni szemle megtartásáról 

Ket. 56-57. § 

A fellebbezési eljárás megszüntetése 

Ket. 31. § (1) h) pont 

Helyszíni szemle megtartása, jegyzőkönyv felvétel, teljes 
körű tényállás tisztázás 

A 373/2014. (XII.31.) Korm.r. 2. sz. melléklete alapján a II 
fokon érintett szakhatóságok/szakértőként kirendelhető 

szervek megkeresése 

A szakhatósági állásfoglalások és a földvédelmi 
szempontok alapján mérlegelési jogkörben hozott II. fokú 

döntés 

 helybenhagyó 

 megváltoztató 

 új eljárásra utasító 

A II. fokon hozott döntés közlése az I. fokú hatóságon 
keresztül 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 



 

 

 

Művelési ág megváltoztatása (bejelentési kötelezettség elmulasztása) 
II. fokú eljárás 

 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

A II. fokú döntés közlése az I. fokú hatóságon keresztül 
 

vázrajz vizsgálata 

földmérés megkeresése földvédelmi szempontok alapján mérlegelési jogkörben 
hozott II. fokú döntés 

 helybenhagyó 

 megváltoztató 

új eljárásra utasító

Jegyzőkönyv készítése 

Helyszíni szemle megtartása 

Eljárás megszüntetése  

Eljárás megszüntetése (fellebbezés 

elkésett; nem az ügyféltől érkezett) 

A fellebbezési beadvány vizsgálata, díj megfizetésének 
ellenőrzése 

Szükség szerint hiánypótlás kiadása 



 

 

Hasznosítási kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése 

                                                            

                 

                                                 

 

 

 

 

Határszemle elrendelése 

Határidő: első negyedév 
 

Felelős: FM Földügyi Főosztály 
 

Határszemle elrendelése a járási hivatalok felé 

Határidő: második negyedév 
 

Felelős: Korm.hiv.  Földügyi Főosztály 
 

jelentés 
 

Felelős: Korm.hiv.  Földügyi Főosztály 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős:Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

A II. fokú döntés közlése az I. fokú hatóságon keresztül 
 

Társhatóságok értesítése: 

MNV ZRT, MVH, NFA, 

kormányhivatali társhatóságok, 

Agrárkamara, Nemzeti Park 

Igazgatóság, média, internetes honlap, 

Földhivatali hirdetőtábla 

I. fokú eljárás lefolytatása 

Az I. fokú (bírságoló) döntés elleni fellebbezés és a mellékletek 
vizsgálata, díj megfizetésének ellenőrzése 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Szükség szerint hiánypótlási felhívás kiadása Eljárás megszüntetése  

Értesítés helyszíni szemle megtartásáról 

Helyszíni szemle megtartása, jegyzőkönyv felvétele 

Földvédelmi szempontok alapján mérlegelési jogkörben hozott II. fokú 

döntés: helybenhagyó, megváltoztató vagy új eljárásra utasító 

Határidő: Tfvt. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 



 

 

Ingatlan-nyilvántartási tárgyú fellebbezés 

 

 

 

Döntéstervezet elkészítése (helybenhagyó, megváltoztató 
vagy megsemmisítő és új eljárásra utasító) 

Döntéstervezet véleményezése, jóváhagyása 

A II. fokú döntés kiadmányozása 

A II. fokú döntés és az iratok visszaküldése a járási hivatalnak 

Az I. fokú döntés elleni fellebbezés és a felterjesztett iratok, 
valamint az I. fokú eljárás vizsgálata, a tényállás tisztázása 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Szükség szerint hiánypótlási felhívás kiadása 

A fellebbezés visszavonása esetén az 
eljárás megszüntetése  

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ingatlan-nyilvántartási osztályvezető 
 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: főosztályvezető 
 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 



 

 

TAKARNET ellenőrzés 

 

 

Határidő:első negyedév 
 

Felelős:Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ellenőrzést végző 
 

Határidő:ütemezés szerint 
 

Felelős: ellenőrzést végző 
 

Határidő: negyedévente 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő:jegyzőkönyv felvétele során 
 

Felelős: ellenőrzést végző 
 

Határidő:ütemezés szerint 
 

Felelős: ellenőrzést végző 
 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Ellenőrzési ütemterv elkészítése és a felhasználók által 
végrehajtott lekérdezések listájának beszerzése 

A felhasználó értesítése az ellenőrzés időpontjáról 

Az ellenőrzés lefolytatása, jegyzőkönyv felvétele 

A lefolytatott ellenőrzések eredményéről jelentés 
készítése és felterjesztése az FM FFO részére 

Pótolható hiányosság esetén figyelmeztetés 
annak pótlására 

Utóellenőrzés lefolytatása 

Szankcióval járó jogsértés esetén 
döntés a szankcióról 



 

 

Eljárás rendezetlen tulajdoni állású ingatlanok ügyében 

 

 

A kérelem és a benyújtott okiratok vizsgálata, a tényállás 
tisztázása 

Szükség szerint hiánypótlási felhívás kiadása 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: járási hivatali ügyintéző 
 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: járási hivatali ügyintéző 
 

A kérelem és az okiratok felterjesztése a járási hivatal 
javaslatával együtt 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: járási hivatali ügyintéző 
 

A kérelem és az okiratok vizsgálata, a tényállás tisztázása 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: kormányhivatali  ügyintéző 
 

Döntéstervezet elkészítése (engedélyező vagy megtagadó) 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: kormányhivatali  ügyintéző 
 

Döntéstervezet véleményezése, jóváhagyása 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ingatlan-nyilvántartási osztályvezető 
 

A döntés kiadmányozása 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős:főosztályvezető 
 

A döntés és az iratok visszaküldése a járási hivatalnak 

Határidő: Inytv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: kormányhivatali  ügyintéző 
 



 

 

Földmérési tárgyú fellebbezés 

 

 

 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

A Ket. 30. §-ában foglaltak 
fennállása esetén érdemi 
vizsgálat nélküli elutasítás 

Határidő: 8 nap 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról 

Határidő: 8 nap 
 

Felelős: ügyintéző 
 

A beadvány vizsgálata, tényállás tisztázása 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Szükség szerint hiánypótlási felhívás kiadása 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

A járási hivatal által felterjesztett fellebbezés ügyében a 
joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata 

Felelős: ügyintéző 
 

Ügyfelek értesítése helyszíni 
szemléről 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Helyszíni szemle megtartása, 
jegyzőkönyv felvétele 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

A II. fokú döntés meghozatala (helybenhagyó, 
megváltoztató vagy megsemmisítő és új 

eljárásra utasító 

A II. fokú döntés közlése az I. fokú hatóságon keresztül 
 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 



 

 

Szakfelügyeleti ellenőrzés 

 

Értesítés az ellenőrzés időpontjáról 

Határidő: Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős:szakfelügyelő 
 

Ellenőrzés lefolytatása és az ellenőrzés 
megállapításainak jegyzőkönyvben történő rögzítése 

Határidő: ütemezés szerint 
 

Felelős:szakfelügyelő 
 

Pótolható hiányosság esetén figyelmeztetés 
annak pótlására 

Határidő:jegyzőkönyv felvétele során 
 

Felelős: szakfelügyelő 
 

Utóellenőrzés lefolytatása 

Határidő: ütemezés szerint 
 

Felelős: szakfelügyelő 
 

Szankcióval járó jogsértés esetén döntés a 
szankcióról 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: szakfelügyelő 
 

A lefolytatott ellenőrzések eredményéről jelentés 
készítése és felterjesztése az FM FFO részére 

Határidő: évente márc.10-ig 
 

Felelős: szakfelügyelő 
 



 

 

Koordinációs vizsgálat 
 

 

 

 Járási hivatal felterjesztése végzéssel 

Betekintő vizsgálat, irodai vizsgálat 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: szakfelügyelő 
 

Terepi ellenőrző mérés 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: szakfelügyelő 
 

Döntés végzéssel (engedélyező vagy 
megtagadó) 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: szakfelügyelő 
 

Járási hivatalnak visszaküldeni további 
vizsgálatra 

Határidő:Ket. rendelkezései szerint 
 

Felelős: szakfelügyelő 
 



 

 

Földadásvételi szerződések jóváhagyására irányuló eljárás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jóváhagyás céljából megküldött okiratok előzetes tartalmi és alaki vizsgálata 

A Földforgalmi tv. 23. § (1)-(2) bekezdéseiben 

foglalt feltételek fennállása esetén az adás-vételi 

szerződés jóváhagyásának megtagadása 

Szükség szerint jegyzék készítése az elővásárlásra 

jogosultak rangsoráról 

A helyi földbizottság (mezőgazdasági kamara) megkeresése az 
állásfoglalásának beszerzése céljából 

A kamara által kiadott állásfoglalást a jegyző az önkormányzat 

hirdetőtábláján 5 napra kifüggeszti, majd az esetleges kifogás(ok) képviselő-

testület általi elbírálását követően visszaküldi a mg. igazgatási szervnek 

A szerződés jóváhagyásának megtagadása a Földforgalmi 
tv. 27. §-ában foglalt feltételek fennállása alapján 

A döntés közlése az eladóval, a vevővel, minden elővásárlási 
jogosulttal, aki elfogadó jognyilatkozatot tett, és az agrárkamarával 

Több azonos ranghelyen álló elővásárlási 
jogosult esetén a tulajdonos felhívása a 
választásra 

A szerződés jóváhagyása az eredeti vevővel vagy a vevő 
helyébe lépő elővásárlási jogosulttal;  

a jóváhagyott szerződés záradékolása 

Határidő:Földforgalmi tv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő: 15 nap 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő:Földforgalmi tv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő:Földforgalmi tv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő:Földforgalmi tv.  rendelkezései szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő:Földforgalmi tv. szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő:Földforgalmi tv. szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 

Határidő:Földforgalmi tv. szerint 
 

Felelős: ügyintéző 
 



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya 

 

 

 

 

 Ápolás szakfelügyeleti tevékenység  
 Az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárása  
 Az ivóvízbiztonság hatósági felügyelete kapcsán végzett eljárás  
 A járványügyi vizsgálatok folyamata  
 A lejárt megőrzési idejű iratok selejtezésének folyamata  
 Védőnői szakfelügyeleti tevékenység 

 



 

Ápolás szakfelügyeleti tevékenység 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes intézkedések 

 ellenőrzési ütemterv készítése,  
 az egészségügyi szolgáltató előzetes értesítése 

az ellenőrzés időpontjáról, az ellenőrzéshez 
előkészítendő dokumentumokról, adatokról, 

 gépjármű igénylés, 
 egységes ellenőrzési jegyzőkönyv előkészítése,  
 felkészülés (a szolgáltató nyilvántartásban 

szereplő adatainak jogszabályok, szakmai 
szabályozók áttekintése). 

Határidő: 
Munkaterv, ellenőrzési 

ütemterv szerint 

Felelős: 
megyei vezető ápoló 

Helyszíni ellenőrzés végrehajtása 

 az egészségügyi szolgáltató képviselőjével a 
helyszíni bejárása, a rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok (egészségügyi dokumentáció, és 
egyéb) megtekintése, elemzése,  

 az ellenőrzés során tapasztaltak rögzítése a 
jegyzőkönyvben. 

Határidő: 
Munkaterv, ellenőrzési 

ütemterv szerint 

Felelős: 
megyei vezető ápoló 

A helyszíni ellenőrzés 

eredményének értékelése 

Határidő: 
8 nap 

Felelős: 
megyei vezető 

ápoló 

Hiányosság, szakmai szabályszegés 
megállapítása esetén szükséges további 
intézkedések megtétele  

 szakmai hiányosság esetén 
jegyzőkönyvben javaslattétel a 
megszűntetésre határnap kitűzésével, 
konzultáció a felelős vezetővel  

 a tevékenység végzéséhez szükséges 
minimum feltétel hiányossága esetén 

intézkedés kezdeményezése a 
működést engedélyező hatóságnál  

 

Határidő: 
haladéktalanul, illetve  

8 nap 
 

Felelős: 
megyei vezető ápoló 
 

A jegyzőkönyv adatainak felvitele a 
jegyzőkönyvhöz tartozó feldolgozási 

táblába 

Határidő: 
Munkaterv, 
ellenőrzési 

ütemterv szerint 

Felelős: 
megyei vezető 

ápoló 



Az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes intézkedések 

 kérelem érkeztetése, iktatása 

 kérelem szignálása, eljáró ügyintéző kijelölése 
 

Határidő: 
Iratkezelési szabályzat szerint 

Felelős: 
ügykezelő, ügyintéző, 

tisztifőorvos 

A kérelem tartalmának áttekintése, értelmezése 

 hatáskör és illetékesség vizsgálata, megállapítása 

 a kérelemhez jogszabályban előírt mellékletek meglétének 
vizsgálata  

 ügyfél értesítése 

Határidő: 
haladéktalanul, illetve  

8 nap 

Felelős: 
ügyintéző 

A kérelem érdemi vizsgálata nélküli intézkedések 

 áttétel (a kérelem továbbítása az eljárásra hatáskörrel 
rendelkező, illetékes hatósághoz, szervhez) 

 hiánypótlásra felhívás (a jogszabályban előírt mellékletek 
csatolására, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére 
történő felhívás) 

 a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása (a Ket. 30. §-
ában meghatározott esetekben) 

 az eljárás megszüntetése (a Ket. 31. §-ában meghatározott 
esetekben) 

Határidő: 
8 nap 

Felelős: 
ügyintéző, kiadmányozási jogkör 

gyakorlója 

A kérelem érdemi vizsgálata, a működési engedélyezési eljárás 

 Adatok beszerzése az eljáró hatóság részéről (cégbírósági, 
bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatok, működési 
nyilvántartásban szereplő adatok beszerzése) 

 Helyszíni szemle lefolytatása (a hatóság döntése alapján – 
az egészségügyi szakmára vonatkozó személy, tárgyi, 
szakmai feltételek; helyiségek szakmai, közegészségügyi 
előírásainak; az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges 
hozzájárulások, engedélyek meglétének vizsgálata) 

 Közreműködő bevonásának vizsgálata  

Határidő: 
30 nap 

Felelős: 
ügyintéző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A működési engedélyezési eljárás lezárása 

Az eljárás során megállapított tényállás értékelése, 

döntés 

Határidő: 
30 nap 

 

Felelős: 
ügyintéző, kiadmányozási 

jogkör gyakorlója 
 

Működési engedély 
kiadása 

A kérelem elutasítása Átmeneti működési 
engedély kiadása 

Határidő: 
30 nap 

 

Felelős: 
ügyintéző, kiadmányozási jogkör 

gyakorlója 
 

Adatok rögzítése a hatóság által vezetett 
nyilvántartásban 

Határidő: 
haladéktalanul 

 

Felelős: 
ügyintéző 

 

Helyszíni ellenőrzés  
(szükség esetén – amennyiben az eljárás során 

helyszíni szemlére nem került sor) 

Határidő: 
60 nap 

Felelős: 
ügyintéző 

 

Az ügyirat irattárba helyezése 

Határidő: 
Iratkezelési szabályzat 

szerint 
 

Felelős: 
ügyintéző, ügykezelő, 

tisztifőorvos 
 



Az ivóvízbiztonság hatósági felügyelete kapcsán végzett eljárás 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes intézkedések 
 hatósági ivóvíz mintavételi ütemterv elkészítése 

 gépjármű igénylés 

Határidő: 
mintavételi ütemterv 

szerint 
(tárgyhónapot megelőző 

hónap 3. hete) 

Felelős: 
ügyintéző 

Mintavételezés 
 ivóvíz mintavételezés helyszínen 

 minta beszállítása, átadása a laboratóriumba  

Határidő: 
mintavételi ütemterv 

szerint 
(átadás: munkanap végén) 

 

Felelős: 
akkreditált mintavevő 

gépjárművezető, ügyintéző 
 

Laboratóriumi vizsgálat 
 az ivóvízminták laboratóriumban történő 

feldolgozása,  
 az eredmények leolvasása, vízminőség 

nyilvántartó programban való rögzítése  
 az ivóvíz vizsgálati eredmények továbbítása a 

hatósági ügyintéző részére 

Határidő: 
ütemterv szerint, illetve 

haladéktalanul 

Felelős: 
biológus, vegyész 

munkatárs, laboratóriumi 
asszisztens 

Ivóvízbiztonság felügyeletének hatósági szakasza 
 az ivóvíz mintavételi jelentés áttekintése, 

ellenőrzése  

Határidő: 
haladéktalanul 

Felelős: 
ügyintéző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

kifogásolt, illetve nem megfelelő 
vízminőség esetén 

 az ivóvíz-szolgáltató kötelezése 
rendelkező határozatban az ivóvíz 
hálózat mosatására, fertőtlenítésére, 
illetve eljárási költség megfizetésére.  

megfelelő vízminőség esetén 
 a megyei kormányhivatal illetékes, 

népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási hivatala tájékoztatása  

Határidő: 
haladéktalanul 

 

Felelős: 
ügyintéző, 

kiadmányozási 
jogkör gyakorlója 

 

Határidő: 
haladéktalanul 

Felelős: 
ügyintéző 

Üzemeltetői kontroll eredmények 
ellenőrzése, áttekintése, szükséges további 

intézkedések elrendelése 

Határidő: 
haladéktalanul 

Felelős: 
ügyintéző, 

kiadmányozási jogkör 
gyakorlója 

 

Jelentési kötelezettségek 

 negyedéves Üzemeltetői ivóvíz vizsgálati eredmények 
fogadása elektronikus úton, 

 negyedévente összefoglaló jelentés készítése az 
üzemeltetői és hatósági ivóvíz vizsgálati eredményekről az 
OTH részére, elektronikus formában, 

 havonta összefoglaló jelentés készítése az üzemeltetői és 
hatósági nitrit ivóvíz vizsgálati eredményekről az OTH 
részére, elektronikus formában, 

 időközi jelentés készítése az üzemeltetői és hatósági arzén 
ivóvíz vizsgálati eredményekről az OTH részére, 
elektronikus formában, 

Határidő: 
havi, negyedéves, időközi 

rendszerességgel 

Felelős: 
ügyintéző, kiadmányozási jogkör 

gyakorlója 



A járványügyi vizsgálatok folyamata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes intézkedések 

 a fertőző megbetegedés pozitív vizsgálati 
eredményét közlő bejelentés (kezelőorvostól, 
OEK-től, Laboratóriumi Decentrumtól) 
érkeztetése, iktatása, 

 a bejelentés áttekintése 

Határidő: 
haladéktalanul 

Felelős: 
ügykezelő, ügyintéző 

 

kórházi járvány, illetve jogszabályban 
meghatározott fertőző megbetegedések, 

illetve azok gyanúja esetén 
 helyszíni járványügyi vizsgálat 

előkészítése,  
 betegdokumentáció áttekintése,  
 helyszíni járványügyi vizsgálat, 
 szükséges intézkedések 

ismertetése  

egyéb fertőző megbetegedések gyanúja 
esetén 

 a megyei kormányhivatal illetékes, 
népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási hivatala tájékoztatása, 
bejelentés megküldése  

Határidő: 
haladéktalanul 

 

Felelős: 
ügyintéző, 

tisztiorvos 

Határidő: 
haladéktalanul 

Felelős: 
ügyintéző 

járási hivatal feladata 
 helyszíni járványügyi vizsgálat 

előkészítése,  
 betegdokumentáció áttekintése,  
 helyszíni járványügyi vizsgálat, 
 szükséges intézkedések (további 

laboratóriumi vizsgálat, 
fertőtlenítés, védőoltás, 
kemoprofilaxis) elrendelése. 

 

a járvány kórokozójának, fertőző 
forrásának és a terjesztő tényezőjének a 

meghatározása 

Felelős: 
 ügyintéző, 
tisztiorvos 

Határidő: 
haladéktalanul 

Felelős: 
ügyintéző 

kiadmányozási jogkör 
gyakorlója 

Határidő: 
haladéktalanul 

 

járási hivatal feladata 
 szükséges intézkedések (kitiltás, 

szűrés, fertőtlenítés, védőoltás, 
kemoprofilaxis) elrendelése. 

Határidő: 
haladéktalanul 

 

Felelős: 
ügyintéző 

kiadmányozási 
jogkör gyakorlója 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adminisztrációs feladatok 

 a beérkezett fertőzőbeteg 
bejelentések rögzítése az EFRIR 
számítógépes rendszerében,  

 időszakos és zárójelentés küldése 
a fertőző betegségek járványos 
előfordulásáról, a kiemelt 
járványügyi jelentőséggel bíró 
eseményekről a Népegészségügyi 
Főosztálynak 

Határidő: 
haladéktalanul, 

illetve időszakosan 

Felelős: 
ügyintéző 

 

Adminisztrációs feladatok 

 a járási hivatalok jelentéseinek 
összesítése  

 előzetes, időszakos és zárójelentés, 
egyedi járványügyi vizsgálati lap 
küldése a kiemelt fertőző betegségek 
járványos előfordulásáról, a kiemelt 
járványügyi jelentőséggel bíró 
járványosan előforduló fertőző 
betegségekről, járványokról az 
országos tisztifőorvosnak és az OEK-
nek. 

Határidő: 
haladéktalanul, illetve 

időszakosan 
 

Felelős: 
ügyintéző, tisztiorvos 
 



 

A lejárt megőrzési idejű iratok selejtezésének folyamata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selejtezési bizottság kialakítása 

 3 tagú selejtezési bizottság tagjainak kijelölése 

 selejtezési javaslat készítése 

 

Határidő: 
Iratkezelési szabályzat szerint 

 

Felelős: 
főosztályvezető, selejtezési bizottság tagja 

 

Az iratok értékelése, válogatása 

 évkörönként a selejtezhető tételek meghatározása az adott évre vonatkozó 
irattári terv alapján, 

 tételszintű iratjegyzék készítése a meghatározott selejtezhető tételekről 
 a tételszintű iratjegyzék alapján az ügyiratok kigyűjtése irattári tételszám ill. 

megőrzési idő alapján, 
 az iratok irattári tételszám illetve megőrzési idő szerinti csoportosításának, a 

csoportosított iratok hiánytalanságának ellenőrizése,  
 évkörönként  a selejtezésre kigyűjtött iratok zsákokba helyezése.  

Határidő: 
Iratkezelési szabályzat szerint 

 

Felelős: 
ügyintéző 

Selejtezési jegyzőkönyv készítése 

 a tételszintű iratjegyzék ellenőrzése,  

 a kigyűjtött iratok ellenőrzése, 
 selejtezési jegyzőkönyv készítése, aláírása.  

 

Határidő: 
Iratkezelési szabályzat szerint 

 

Felelős: 
selejtezési bizottság tagja 

 

Selejtezés engedélyeztetése 

 az illetékes levéltárnak az iktatott selejtezési jegyzőkönyv és tételszintű 
iratjegyzék 3 példányának megküldése selejtezés engedélyeztetése végett 

 a levéltár által visszaküldött selejtezési jegyzőkönyv záradéka szerinti eljárás  
 

Határidő: 
Iratkezelési szabályzat szerint 

 

Felelős: 
selejtezési bizottság tagja 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A selejt iratok megsemmisítése 

 a selejtezhető iratok előkészítése megsemmisítésre,  

 az irattárból kiselejtezett iratanyag mennyiségéről tájékoztatás megküldése Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály, valamint a 
Pénzügyi Főosztály részére a megsemmisítésre való elszállítás koordinálásához, 

 a kiselejtezett iratanyag átadása a megsemmisítésre történő szállításhoz 

 a selejtezett iratok dokumentálása az iktatókönyvekben és az elektronikus 
nyilvántartásokban  

 
Határidő: 

Iratkezelési szabályzat szerint 
 

Felelős: 
ügyintéző, selejtezési bizottság tagja 



 

Védőnői szakfelügyeleti tevékenység 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzetes intézkedések 
 ellenőrzési ütemterv készítése,  
 az egészségügyi szolgáltató előzetes értesítése 

az ellenőrzés időpontjáról, az ellenőrzéshez 
előkészítendő dokumentumokról, adatokról, 

 gépjármű igénylés, 
 egységes ellenőrzési jegyzőkönyv előkészítése,  
 felkészülés (a szolgáltató nyilvántartásban 

szereplő adatainak jogszabályok, szakmai 
szabályozók áttekintése). 

Határidő: 
Munkaterv, ellenőrzési 

ütemterv szerint 

Felelős: 
megyei vezető védőnő 

Helyszíni ellenőrzés végrehajtása 

 az egészségügyi szolgáltató képviselőjével a 
helyszíni bejárása, a rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok (egészségügyi dokumentáció, és 
egyéb) megtekintése, elemzése,  

 az ellenőrzés során tapasztaltak rögzítése a 
jegyzőkönyvben. 

Határidő: 
Munkaterv, ellenőrzési 

ütemterv szerint 

Felelős: 
megyei vezető védőnő 

A helyszíni ellenőrzés 

eredményének értékelése 

Határidő: 
8 nap 

Felelős: 
megyei vezető 

védőnő 

Hiányosság, szakmai szabályszegés 
megállapítása esetén szükséges további 
intézkedések megtétele  

 szakmai hiányosság esetén 
jegyzőkönyvben javaslattétel a 
megszűntetésre határnap kitűzésével, 
konzultáció a felelős vezetővel  

 a tevékenység végzéséhez szükséges 
minimum feltétel hiányossága esetén 

intézkedés kezdeményezése a 
működést engedélyező hatóságnál  

 

Határidő: 
haladéktalanul, illetve  

8 nap 
 

Felelős: 
megyei vezető 

védőnő 
 

A jegyzőkönyv adatainak felvitele a 
jegyzőkönyvhöz tartozó feldolgozási 

táblába 

Határidő: 
Munkaterv, 
ellenőrzési 

ütemterv szerint 

Felelős: 
megyei vezető 

védőnő 



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Társadalombiztosítási Főosztálya 

 

 

 

 

 Pénzügyi feladatok 

 Számviteli feladatok 

 Statisztikai feladatok 

 Egészségbiztosítás ellenőrzési szakterületének feladatai 
 Méltányosságból adható egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és egyszeri segély 

 Követeléskezelés (fizetési meghagyás, jogalap nélküli ellátások, bírságok, csőd-, felszámolás, 
végelszámolás) 

 Kifizetőhelyi elszámolással kapcsolatos feladatok 

 Baleseti megtérítéssel kapcsolatos feladatok 

 Egyéb feladatok (gyógyszertári finanszírozási előleg elbírálásával kapcsolatos feladatok, 
kifizetőhely elsőfokon hozott döntései ellen benyújtott fellebbezések alapján másodfokú 
eljárás lefolytatása) 

 A hatályos jogszabályok alapján a foglalkoztatói adatszolgáltatások beszerzése, a teljesítés 
nyomonkövetése, (átvétele, felülvizsgálata) és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele 

 Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, egyeztetési eljárásokhoz, rehabilitációs ellátásokhoz, 
valamint egyéb hatóságok megkeresése alapján 

 Kivonat kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyról 
 Kivonat/ tájékoztatás kiadása a társadalombiztosítási egyéni számla adatairól 
 A felszámolók, végelszámolók számára kiadandó hatósági bizonyítványokkal kapcsolatos 

feladatok 

 a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” projekt 
keretében a fennmaradó vállalkozói folyószámlák feldolgozása 

 Nyugdíjbiztosítás ellenőrzési szakterületének tevékenysége 

 Felszámolási- és végelszámolási eljárással kapcsolatos feladatok 

 Méltányossági feladatok (segély - kivételes nyugellátás emelés -) 
 Tny.94.§. szerinti méltányossági kérelem 

 Törlési eljárás 

 Központi ügykezelés (Beérkező ügyiratforgalom) 
 

 



Kincstári anyag feldolgozása

Jóváírások egyeztetése, 
beazonosítása a megfelelő 

szakosztályokkal

A be nem azonosított jóváírások 
tisztázása, ügyintézése

Hitelezett utazási utalványokkal 
kapcsolatos feladatok

Érvényesítés

Utalással kapcsolatos feladatok

szükség esetén egyeztetés 
végrehajtása, javítása

ÉMKK Zrt. anyagának elkészítése 
(összeszerelése, kísérőlevél és el 
nem fogadott utalványról táblázat 

készítése

Beutaló orvos részére hiánypótlás 
kiküldése

Utalványok egyeztetése az összevont számlakivonat 
egyenlegekekkel

Pénzügyi feladatok

Jóváírások pénzügyi jogcím szerinti 
beazonosítása ForrásNet 

programban

Értesítők exportálása, letöltése a GIRO MÁK Electra 
rendszerből, státusz ellenőrzése

ÉMKK Zrt. csomag átvétele

Utazási utalványok tartalmi 
helyességének ellenőrzése

EXCEL táblában megkeresés

Utalással kapcsolatos 
dokumentumok 

Ellenrőző oszlop adat feltöltése

Beérkező számlák:                       
- ÉMKK Zrt. hitelezett utazási 
utalvány,                          - 
Magyar Posta Zrt. posta 

számlák

Utazási utalványok összértékének 
meghatározása számla készítés 

céljából

Számviteli nyilvántartásba 
vétel

kinyomtatott listák 
utalványokkal való 

összeszerelése

Utalások beimportálása a MÁK 
Electra programba

A visszaérkezett ellátásokról 
tájékoztatás küldés a járási 

hivatalnak

Szakosztályokről érkező 
egyéb utalással kapcsolatos 
bizonylatok:                             

- táppénz;                                    
- GYÁP;                                        
- GYED;                                   

- CSED;                                   

- utiköltség;                                       
- külföldi sürgősségi 
gyógykezelés;                              
- egyszeri segély;                      
- személyi jövedelem adó;                                       
- járulék;                                                                  
- kifizetőhelyi ellátások;                     
- táppénz egyharmad;                     
- nyilvántartásba vételi díj;                                        
- túlfizetések visszautalás a 

Pénzügyi ellenőrzés

Teljesítés igazolás

Utalvány készítése

Utalványozás

Heti jelentéshez táblázat adatokkal való feltöltése

Bankanyag feladása ForrásNet 
részére

Jóváírások ERA, ÁHT-T rendezése

elektronikus aláírás, állomány elküldése, tételes listázás

Iktatás

ForrásNet programba 
történő berögzítése

Az eredeti visszaérkezett 
bizonylatok lefűzése

Jóváírás értesítő átadása a 
szakterület részére

ForrásNet programban elkészített 
jóváírások, utalványok                             

- érvényesítése;                                   
- utalványozása;   

Kiegészítő szelvény elkészítése

Kiegészítő szelvény ellenőrzése

Utalási csomagok elkészítése a 
ForrásNet programban

Átutalt banki anyag letöltése, nyomtatása

A bankanyag utalványokhoz való szerelése

Az utalványok ellenőrzése a terhelési értesítőkkel

Kincstárból a bankanyag behozatala

MÁK programba való adatbetöltés

Dokumentumok összeszerelése











Irattározás

Végrehajtásra átadás

Döntés

Megtérülés Nem térülés esetén

Megtérülés

Felszólítás

Visszaküldés hiányában

Elutasítás

Felszólítás

Irattározás Irattározás

Adatlap kiküldése

Visszaküldés 
hiányában

Elbírálás

Megtérülés

Irattározás

Ha van munkahelye letíltás Ha nincs 

munkahelye

IRATTÁROZÁS

Irattározás

Megtérülés

Döntés

Nem térülés esetén

Befizetés Méltányosság

FORRÁS.NET

BEFIZETÉS Felszólítás

Önkéntes teljesítés

Cégek

Befizetések, törlések, terhelések

Magánszemély

Irattározás

Elutasítás

Elévülés

Megtérülés

Irattározás

Irattározás

Elbírálás Törlés

Inkasszó

BejelentésTörlésÖnkéntes teljesítés

Irattározás Irattározás

Önkéntes teljesítés Méltányosság

Irattározás Irattározás

Megtérülés

KÖVETELÉS KEZELÉS

Fizetési meghagyás

Nyert per Vesztett per

Per indítása

Irattározás

Pü. Feladás

Értékvesztés

Pótlékszámítás

Felszólítás

Adatlap kiküldése

Elévülés

Végrehajtásra átadás

Leltár

Bírósági határozat

Felszámolási eljárás





ADATKÉRÉS megtérítés KIFIZET HELYI ELSZÁMOLÁS FOGLALKOZTATÓI

Iktatás átvételi küszöbnek átvételi küszöbnek iktatás
nem felel meg megfelel

rögzítés
adatkeresés ügyfél értesítése cégszerű aláírás
válasz levél a hibáról vizsgálata irattár

aláírás nem igen

másik elszámolás aláírás
átadás személyesen pótlása

iktatás
másodpéldány irattár

rögzítés

elszámolás hibás elszámolás hibátlan

másik elszámolás javítás utalás

kincstár GIRO

aláírás aláírás

átadás a pénzügyre

Feladás a pénzügyre
kiutalt tételek ellen rzése

másodpéldány visszaküldése pénzügynek
ellátás nemenkénti bontás készítése a javításra

irattározás kifizet helyi program segítségével
nem egyezés esetén

Borítékolás, postázás
a pénzügy utalásonkénti

Egyéb adatszolgáltatás, tájékoztatás bontásban adott listájával egyeztetés egyezés esetén

Iratok iratrendez ben történ  irattározása kifizet helyenként havonként excel táblába rögzítés

SZERK rendszerben APEH-t l átvett (NAV), jelentésre kötelezett foglalkoztatóknál a vállalkozási forma rögzítése feladás a pénzügyre

El zményezés az irattárban

személyesen

postán

megtérítésnek

NYILVÁNTARTÁS   
kifizet helyeknél

HAVONTA

EGYÉB

BEÉRKEZETT POSTA





határozathozatal

főosztályvezetői aláírás

postázás ügyfél és 
NEAK

visszaérkezett 
tértivevényt a NEAK-

nak megküldeni

hiánypótlás 
beérkezése

ellenőri 
kivizsgálás

közzététel a 
kormányhivatal 

honlapján
előzményezés

ellenőri 
kivzsgálás 
eredménye

irattárba helyezés II. fokú döntés

helybenhagyó megváltoztató
megsemmisítő 
és új eljárásra 

kötelező

beérkezett hiánypótlás szerelése 
és ellenőrzése

Hiányos kérelem

EGYÉB FELADATOK

osztályvezetői aláírás

hiánypótlásra felhívás

postázás (tértivevény)

határidőbe tétel

II. fokú hatóságként történő eljárás

fellebbezés iktatása, megvizsgálása

eljárás megszüntetése

kiadmányozásra előkészítés

tértivevény írás, borítékolás, 

Rendben lévő kérelmek

Gyógyszertári finanszírozási előlegkérelem

hiánypótlási végzés

kiadmányozásra előkészítés

tértivevény írás, borítékolás, postázás

visszaérkezett tértivevény iratba szerelése

tértivevény iratba szerelése

irattárazás

közbenső revizió

osztályvezető aláírás

határidőbe tétel/figyelés

tértivevény iratba szerelése

jogerős II. fokú döntés postázása 
kifizetőhely részére

határidőbe tétel/figyelés



Intézkedések megtétele

Teljesített adatszolgáltatás
tartalmi és formai

szempontból történő
felülvizsgálata

Az adatszolgáltatás helyi
rögzítése, reviziója

Irattárazás

Teljesített adatszolgáltatás
beérkeztetése a 

nyilvántartási rendszerbe

Ellenőri eljárás
kezdeményezése

Az adatszolgáltatás helyi
rögzítése, reviziója

Mulasztási bírság
kirovása

Az adatszolgáltatás helyi
rögzítése, reviziója

További intézkedések
megtétele

Adatszolgáltatások beszerzése /
nyomkövetése

Felhívás kiadása, foglalkoztatók,
egyéni vállakozók, őstermelők

részére a hiányzó adatszolgáltatás
beszerzésére

Irattárazás

Irattárazás

Irattárazás

Az adatszolgáltatás helyi
rögzítése, reviziója

Intézkedés a hibás, hiányos
adatszolgáltatás pótlására,

javítására

Mulasztási bírság
kirovása

Az adatszolgáltatás helyi
rögzítése, reviziója

Irattárazás

Ellenőri eljárás
kezdeményezése

Az adatszolgáltatás helyi
rögzítése, reviziója

Irattárazás

A hatályos jogszabályok alapján a foglalkoztatói
adatszolgáltatások beszerzése,

a teljesítés nyomkövetése, (átvétele, felülvizsgálata)
és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtétele

Helyes

Teljesített

Teljesített

Teljesített

Teljesített

Nem teljesített

Nem teljesített

Nem teljesített

Nem teljesített

Hibás, hiányos



Szignálás, iktatás

Foglalkoztató /EV/ 
őstermelő

felszólítása, bekérése az
esetlegesen elmaradt

adatszolgáltatásról

Szignálás, iktatás

Áttétel

Revizió

Irattárazás

KELEN-ben, irattárban
található

Adatszolgáltatás
elkészítése

Revizió

Adatszolgáltatás
befogadása

Adatszolgáltatás
feldolgozása

Igényelbírálás
tájékoztatása

Revizió

Végzés javíttatásra

Átadás
ellenőrzésre

Adatszolgáltatás
feldolgozása

Megkeresés érkeztetése

Illetékesség vizsgálata

Irattárazás

Irattárazás

Adatszolgáltatás
feldolgozása

Igényelbírálás
tájékoztatása

Revizió

Irattárazás

Igényelbírálás
tájékoztatása

Átadás
ellenőrzésre

Adatszolgáltatás
feldolgozása

Igényelbírálás
tájékoztatása

Adatszolgáltatás nyugdíjigényekhez, egyeztetési eljárásokhoz,
rehabilitációs ellátásokhoz, 

valamint egyéb hatóságok megkeresése alapján

Revizió

Irattárazás

Revizió

Irattárazás

Nincs adat

Van adat

Igen

Jó

Jó

Hibás

Hibás

NincsVan

Nem



Lezárt szolgálati
idő határozat/

adategyeztetési
kimutatás
vizsgálata

Kivonat kiadása
az előzmény

figyelembevételével

Revizió

Irattárazás

Szignálás / iktatás

Beadvány érkeztetése
NYÉR / ügyfélszolgálat

Hatáskör - illetékesség
vizsgálata

(SZAB - lakcím)

Dosszié létrehozása
a KELEN-ben

Kivonat kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő
biztosítási jogviszonyról

Kivonat létrehozása

Revizió

Irattárazás

Szignálás / iktatás

Áttétel

Revizió

Irattárazás

Igen

Van

Nem

Nincs



Szignálás, iktatás

Áttétel

Revizió

Irattárazás

Az ellenőri
jegyzőkönyv
feldolgozása

Ügyfél
tájékoztatása

Revizió

Egyéni számla megismerésére
a

beadvány érkeztetése

Illetékesség vizsgálata

Irattárazás

Észrevételt tesz
a számláján

szereplő
adatokra

Ellenőrzés
megkeresése

Kivonat / tájékoztatás kiadása a társadalombiztosítási
egyéni számláa adatairól

Szignálás, iktatás

kivonat
generálása

Revizió

Irattárazás

NincsVan



Bíróságtól elektronikusan hivatali kapun
  v. postai úton

érkezett végzések,
ONYF követeléskezelési
Főosztály részére történő

továbbítása

Iktatás

Felszámolási eljárással kapcsolatos feladatok Végelszámolási eljárás

Követeléskezelési Főosztálytól
kapott tájékoztatás a felszámolási,

kényszertörlési eljárás során
bejelentendő követelési összegről

Regisztrációs díj utalása,
hitelezői igény bejelentése

felszámoló, Miskolci Törvényszék
Cégbírósága felé

behajthatatlan követelés esetén
felszámolótól a behajthatatlansági

nyilatkozat beszerzése

felszámoló nyilvántartásba
vételéről küldött igazolás

felszámolás jogerős
befejezése után intézkedés

kérése az ONYF  Követeléskezelési
Főosztálya felé

kifogás benyújtása
a bíróság felé

irattárazás

Cégbíróságtól elektronikusan 
hivatali kapun v.

postai úton kapott végzések
továbbítása az ONYF

követeléskezelési
Főosztálynak

a Követeléskezelési Főosztálytól
kapott tájékoztatás a 

bejelentendő összegről

hitelezői igény
bejelentése

nyilvántartásba vételről
igazolás,

de az összeg nem térül meg

a Követeléskezelési Főosztálytól
kapott tájékoztatás a követelési

összeg megtérüléséről

irattárazás



Revizió

Rögzítés

Egyéni vállalkozó
egyéni gazdálkodó

ügyvéd iratanyagának
kiszerelése az irattárból

Rögzítés

Revizió

Járulék folyószámla
adatainak rögzítése

Iratanyag
visszaszerelése

az irattárba

Iratanyag
visszaszerelése

az irattárba

HibásJó



BÉRADAT BESZERZÉSE
IRATŐRZŐTŐL

Iktatás az ER-ben

Ellenőrre szignálás

Iratkezelő értesítése

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása

Jegyzőkönyv készítés

Felkészülés az ellenőrzésre

Ügy lezárása

Revideálás

Észrevétel van 

Irattárazás

Átadás a megkereső
 részére

nem

Illetékesség, hatáskör
van

Hivatalos feljegyzés, végzés
készítése, átadás, áttétel

Nem

Szükséges ismételt eljárás 

             
                           igen

                               nem

                                                           igen

igen

MEGSZŰNŐ FOGLALKOZTATÓ
ZÁRÓ ELLENŐRZÉSE

Ellenőrre szignálás

Felszámoló, végelszámoló
értesítése

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása

Felszólítás hiánypótlásra

Jegyzőkönyv készítés

Vizsgálat lefolytatása

Ellenőri program átadása

Felkészülés az ellenőrzésre

IdézésEredményes 

Érkezik fellebbezés 

Iratanyag rendezett 

Ellenőrzött észrevételezi 
OV. fenntartja a jkv-ben

foglaltakat 

Szükséges újabb eljárás 

Mulasztási bírság

Szükséges pótlás 

Jegyzőkönyv átadása, postázása

másodfokú döntés

Ügy lezárása

Eredményes 

Revideálás

Észrevétel van 

Irattárazás

Jegyzőkönyv javítása

Meghiúsult
hivatalos feljegyzés

Jegyzőkönyv készítés

Jegyzőkönyv megküldése

Felterjesztés másodfokra

Eljárási bírság

Eredményes 

Eljárási bírság

Eredményes 

Iratanyag rendezett 

igen

nem

igen

nem

igen

nem

nem

igen igen

nem

igen

igen

nem

nem

igen                         

nem

igen

Végzés revideálása

Jogerősítés

Pótlás előírása,
végzés elkészítése

Átadás a nyilvántartási szakterület részére

nem

nem

igen

igen          

igen

                                                                                nem

Iratanyag rendezett nem

nem

igen

Új eljárás lefolytatását
Írja elő

Helyben hagyja

Saját hatáskörben
megváltoztatja

Új ügy indítása,
iktatás az ER-ben

ÁTFOGÓ-, CÉL- ÉS
TÉMA ELLENŐRZÉS

Ellenőrzött kiválasztása

Ellenőrre szignálás

Ellenőrzött értesítése

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása

Felszólítás hiánypótlásra

Jegyzőkönyv készítés

Vizsgálat lefolytatása

Ellenőri program átadása

Felkészülés az ellenőrzésre

IdézésEredményes 

Érkezik fellebbezés 

Iratanyag rendezett 

Ellenőrzött észrevételezi 
OV. fenntartja a jkv-ben

foglaltakat 

Szükséges újabb eljárás 

Mulasztási bírság

Szükséges pótlás 

Jegyzőkönyv átadása, postázása

másodfokú döntés

Ügy lezárása

Eredményes 

Revideálás

Észrevétel van 

Irattárazás

Jegyzőkönyv javítása

Meghiúsult
hivatalos feljegyzés

Jegyzőkönyv készítés

Jegyzőkönyv megküldése

Felterjesztés másodfokra

Eljárási bírság

Eredményes 

Eljárási bírság

Eredményes 

Iratanyag rendezett 

igen

nem

igen

nem

igen

nem

nem

igen igen

nem

igen

igen

nem

nem

igen                         

nem

igen

Végzés revideálása

Jogerősítés

Pótlás előírása,
végzés elkészítése

Átadás a Nyilv. O. részére

nem

nem

igen

igen          

igen

                                                                                nem

Iratanyag rendezett nem

nem

igen

Új eljárás lefolytatását
Írja elő

Helyben hagyja

Saját hatáskörben
megváltoztatja

Új ügy indítása,
iktatás az ER-ben

Irattárazás

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS, 
PANASZ KIVIZSGÁLÁSA

Megkeresés iktatása
az ER-ben

Ellenőrre szignálás

Felkészülés az eljárásra

Értesítés az eljárásról

Eredményes 

Helyszíni eljárás

igen

Helyszíni megkísérlésnem

Jegyzőkönyv felvétele

eredményes 
igen

Nyomtatvány
rögzítése az ER-ben

Hivatalos feljegyzés készítése

Revideálás

Lezárás

nem

Értesítés hátrahagyása

eredményes 

igen

nem

Van illetékesség,
hatáskör

igen

nem

Bejelentő tájékoztatása

Hatáskör és illetékesség
vizsgálata

Irattárazás

KÖRNYEZETTANULMÁNY
KÉSZÍTÉSE

Illetékesség, hatáskör
vizsgálata

Illetékes, hatáskör van 

Megkeresés iktatása
az ER-ben

Ellenőrre szignálás

Felkészülés az eljárásra

igen

nem

Értesítés az eljárásról

eredményes 

Helyszíni eljárás

igen

Helyszíni megkísérlésnem

Környezettanulmány
Készítése

eredményes igen

Nyomtatvány
rögzítése az ER-ben

Hivatalos feljegyzés készítése

Átadás a megkeresőnek

Lezárás

nem

Értesítés hátrahagyása

eredményes 

igen                    

nem

Megkeresés iktatása az ER-ben

Ellenőrre szignálás

Felkészülés az ellenőrzésre

Eredményes

Helyszíni eljárás a foglalkoztatónál,
szemle, foglalkoztatott meghallgatása,

jegyzőkönyv felvétele

Értesítés vizsgálatról, időpont egyeztetés

Nem
Helyszíni megkeresés

Eredményes

Igen

Nem

Jegyzőkönyv felvezetése ER-ben

Hivatalos feljegyzés készítése az eljárásról

Revideálás

Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés átadása
a megkereső részére

Ügy lezárása

Irattárazás

Igen

Illetékesség vizsgálata

Illetékes
Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,

átadás az illetékes hatóság részére

Volt észrevétel

Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés javítása

Igényel újabb eljárást

Nem

Igen

IgenIgen

Nem

Nem

Korkedvezmény helyszíni
vizsgálata

Megkeresés iktatása az ER-ben

Ellenőrre szignálás

Felkészülés az ellenőrzésre

Eredményes

Igénylő, tanú nyilatkoztatása,
jegyzőkönyv felvétele

Igénylő, tanú értesítése, időpontegyeztetés

Nem
Helyszíni megkeresés

Eredményes

Újabb tanú felkutatása,
időpontegyeztetés

Eredményes

Igen

Nem

Jegyzőkönyv fevezetése ER-ben

Hivatalos feljegyzés készítése az eljárásról

Igen

Nem

Revideálás

Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés átadása
a megkereső részére

Ügy lezására

Irattárazás

Igen

Illetékesség vizsgálata

Illetékes
Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,

átadás az illetékes hatóság részére

Volt észrevétel

Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés javítása

Igényel újabb eljárást

Nem

Igen

Igen Igen

Nem

Nem

Tanúmeghallgatás

Megkeresés iktatása az ER-ben

Ellenőrre szignálás

Felkészülés az ellenőrzésre

Eredményes

Ügyfél értesítése, időpont egyeztetés

Nem
Helyszíni megkeresés

Eredményes

Idézés

Eredményes

Igen

Nem

Jegyzőkönyv felvezetése ER-ben

Igen

Nem

Revideálás

Jegyzőkönyv átadása
ügyfél részére

Ügy lezárása

Irattárazás

Igen

Illetékesség vizsgálata

Illetékes Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,
átadás az illetékes hatóság részére

Volt észrevétel

Jegyzőkönyv javítása

Igényel
újabb eljárást

Nem

Igen

IgenIgen

Nem

Nem

Iratanyag
teljes körű

Adatszolgáltatás beszerzése,
 jegyzőkönyv készítése

Felszólítás hiánypótlásra

Igen

Nem

átadása a megkereső részére

Felülvizsgálat
 jegyzőkönyv készítése

Ismételt idézés

Eredményes
Igen

Nem

Eljárási bírság

Jogerőre
emelkedés

Átadás az ONYF Követeléskezelési Főosztálya részére

Nem kereste

Kézbesítési
vélelem

Postázás ügyfél részéreÜgyfél észrevétellel él Kézbesítési vélelem

NAV megkeresés
szükséges

Hivatalos feljegyzés
készítése

Levél készítése

Nem

Igen

Elmaradt adatszolgáltatás beszerzése

Igénylő megkeresése

Ellenőrzési terv készítése

Egyéb feladatok

Foglalkoztatók, biztosítottak és
egyéb ügyfelek részére tájékoztatás

Ellenőrzésekről, valamint a helyszíni eljárások
eredményéről jegyzőkönyvek felvétele,

hivatalos feljegyzések készítése,
határozatok és végzések hozatala

Megkeresés iktatása az ER-ben

Ellenőrre szignálás

Felkészülés az ellenőrzésre

Eredményes

Eljárás lefolytatása,
jegyzőkönyv felvétele

Ügyfél értesítése, időpont egyeztetés

Nem
Helyszíni megkeresés

Eredményes

Idézés

Eredményes

Igen

Nem

Jegyzőkönyv felvezetése ER-ben

Hivatalos feljegyzés készítése az eljárásról

Igen

Nem

Revideálás

Átadás a megkereső részére

Ügy lezárása

Irattárazás

Igen

Illetékesség vizsgálata

Illetékes Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,
átadás az illetékes hatóság részére

Volt észrevétel

Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés javítása

Igényel újabb eljárást

Nem

Igen

Igen Igen

Nem

Nem

Bérellenőrzés, adategyeztetés, Tny22/A, Tny83/B

Átadás ügyfél részére

Felülvizsgálat
 jegyzőkönyv készítése

Ügyfél észrevétellel él

Végzés kiadása
szükséges

Nyilvántartás
tájékoztatása

szükséges

nyilvántartási szakterület
tájékoztatása

Végzés készítése Revideálás Volt észrevétel

Javítás

Igen Igen

Nem Nem

Nem

Igen

Megkeresés iktatása az ER-ben

Ellenőrre szignálás

Felkészülés az ellenőrzésre

Eredményes

Igénylő, érdektelen tanúk nyilatkoztatása,
jegyzőkönyv felvétele

Értesítés vizsgálatról, időpont egyeztetés

Nem Helyszíni megkeresés,
érdektelen tanúk felkutatása

Eredményes

Igen

Jegyzőkönyv felvezetése ER-ben

Hivatalos feljegyzés készítése az eljárásról

Revideálás

Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés átadása
a megkereső részére

Ügy lezárása

Irattárazás

Igen

Illetékesség vizsgálata

Illetékes
Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,

átadás az illetékes hatóság részére

Volt észrevétel

Jegyzőkönyv, hivatalos feljegyzés javítása

Igényel újabb eljárást

Nem

Igen

IgenIgen

Nem

Nem

Értesítés szükséges

Igen

Nem

Nem

Hozzátartozói igény,
együttélés vizsgálata

ELLENŐRZÉSI SZAKTERÜLET FELADATAI

Hatáskör, illetékesség
vizsgálata

Hatáskör, illetékesség
vizsgálata

Van hatáskör,
illetékesség 

igen

Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,
átadás az illetékes hatóság részére

Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,
átadás az illetékes hatóság részére

Hivatalos feljegyzés, végzés készítése,
átadás az illetékes hatóság részére



Bíróságtól elektronikusan hivatali kapun
  v. postai úton

érkezett végzések,
ONYF követeléskezelési
Főosztály részére történő

továbbítása

Iktatás

Felszámolási eljárással kapcsolatos feladatok Végelszámolási eljárás

Követeléskezelési Főosztálytól
kapott tájékoztatás a felszámolási,

kényszertörlési eljárás során
bejelentendő követelési összegről

Regisztrációs díj utalása,
hitelezői igény bejelentése

felszámoló, Miskolci Törvényszék
Cégbírósága felé

behajthatatlan követelés esetén
felszámolótól a behajthatatlansági

nyilatkozat beszerzése

felszámoló nyilvántartásba
vételéről küldött igazolás

felszámolás jogerős
befejezése után intézkedés

kérése az ONYF  Követeléskezelési
Főosztálya felé

kifogás benyújtása
a bíróság felé

irattárazás

Cégbíróságtól elektronikusan 
hivatali kapun v.

postai úton kapott végzések
továbbítása az ONYF

követeléskezelési
Főosztálynak

a Követeléskezelési Főosztálytól
kapott tájékoztatás a 

bejelentendő összegről

hitelezői igény
bejelentése

nyilvántartásba vételről
igazolás,

de az összeg nem térül meg

a Követeléskezelési Főosztálytól
kapott tájékoztatás a követelési

összeg megtérüléséről

irattárazás



4. számú függelék  

központi postázás

KÉR postán közvetlenül érkezett 
postai küldemény

NYÉR rendszerben elektronikusan 
érkezett küldemény

kormányablakban
előterjesztett kérelem

ügyfélszolgálaton 
benyújtott kérelem

ügyfélkapun továbbított 
elektronikus kérelem

Méltányossági feladatok 
Segély-kivételes nyugellátás emelés

illetékesség és hatáskör 
hiányának megállapítása

jogszabály szerinti 
jogosultsági feltételek 

hiányának megállapítása
teljesíthető, 

de hiányos kérelem

teljesíthető
(megfelelően előterjesztett) 

kérelem

végzés áttételről

főosztályvezető 
elektronikusan
kiadmányozza

központi postázás

irattárazás

papír alapú "javaslati lista" 
kérelem elutasítására

előterjesztő jóváhagyása

papír alapú "javaslati lista" 
szkennelése, csatolása,a 
javaslati lista vezető általi 

elektronikus jóváhagyásával 
egyidejűleg az elutasító 
határozat elektronikus 

elkészítése

elektronikus határozat 
kormánymegbízotti 

kiadmányozása

konszignációs lista 
jóváhagyása

irattárazás

kormánymegbízotti döntés

hiánypótlásra felhívás

határidőzés

hiánypótlás

papír alapú "javaslati lista" 
kérelem teljesítésről

előterjesztő  jóváhagyása

kormánymegbízotti döntés

papír alapú "javaslati lista" 
szkennelése, csatolása, a 
javaslati lista vezető általi 

elektronikus  
jóváhagyásával 

egyidejűleg a teljesítő 
határozat elektronikus 

elkészítése

konszignációs lista 
jóváhagyása

központi postázás

ONYF Nyugdíjfolyósító 
Igazgatósága felé 
folyósításra átadás 

elektronikus határozat 
kormánymegbízotti

kiad á yozása       



Tny.94.§. szerinti méltányossági
kérelem

jogerős és végrehajtható határozat elleni 
illetékköteles kérelem a jogszabály szerinti 

tárgykörre vonatkozóan

iktatás

értesítés eljárás megindításáról, 
illetékhiány esetén felhívás érdelmi döntés 

hozatalhoz szükséges bizonyítékok 
beszerzése

hiánypótlási 
kötelezettség 
elmulasztása

eljárás megszüntető 
végzés

fellebezés

II. fokú döntés

kereset

bírósági eljárás 

javaslattétel 
főosztályvezető felé

határozathozatal

érintett szakterület 
értesítése

irattár

illeték 
megfizetésének 

eljárás 

fellebezés

II. fokú döntés

kereset

bírósági eljárás



a B.A.Z. M.K.H. Társadalombiztosítási
Főosztály Nyilvántartási és Ellenőrzési
Osztály nyilvántartási szakterületének

felkérése alapján a törlési eljárás
kezdeményezése a Miskolci Törvényszék

cégbírósága felé
ügyfélként nem vesz részt a Főosztály

az elektronikus cégközlöny
figyelemmel kísérése

a cég állapotáról

a nyilvántartási szakterület
tájékoztatása a cég

Cégnyilvántartásból való
törléséről

irattár

Törlési eljárás



Központi ügykezelés
(Beérkező ügyiratforgalom)

postai úton, valamint futár útján érkező papír alapú küldemények KÉR - NYÉR  
rendszeren keresztül a központi  megyei érkeztetőkönyvbe érkező 

küldemények

nem a főosztálynak címzett 
küldemények felbontás nélküli 

visszairányítása a postai 
szolgáltatónak

a főosztálynak címzett, de nem a 
Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályt 
érintő küldemények továbbítása  az 

illetékes szerv , illetve a Járási 
Hivatalok nyugdíj-megállapító 

szakterületei részére

küldemények átvétele, bontása,
dátumbélyegzővel történő 

érkeztetése

a küldemények 
szakterületenként történő 

szétválogatása

a dokumentumok szkennelését követően 
központi érkeztetés az illetékes iktatókönyvekbe

a segély és a kivételes nyugellátás-emelés 
kérelmek központi  érkeztetés nélküli átadása

a papír alapú küldemények és 
mellékleteinek átadó listán 

történő átadása a szakterületek 
részére

a küldemények ügyintézőre 
szignálása sz osztályvezető által

a küldemények ügyintéző általi 
iktatása a LOTUS NOTES,

KNY MEMESE,

SEGÉLY MEMESE
rendszerekben 

a küldemények előzményezése és 
elektronikus továbbítása az illetékes 

iktatókönyvekbe  



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 

 

 

 

 

 Közérdekű munka végrehajtása 

 Pártfogó felügyelet végrehajtása 

 Pártfogó felügyelői vélemény elkészítése 

 Környezettanulmány elkészítése 

 Közvetítői eljárás (mediáció) folyamatábrája 

 Megelőző pártfogás 

 Védelembe vétel és megelőző pártfogás elrendelése 

 Védelembe vétel és megelőző pártfogás felülvizsgálata, megszüntetése 

 Állami kárenyhítés 

 Másodfokú áldozatsegítési eljárás 

 Jogi segítségnyújtás méltányossági eljárás 

 Másodfokú jogi segítségnyújtási eljárás 

 Jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése térítési díj hátralék esetén 

 Másodfokú gyámhatósági eljárás  
 Másodfokú szociális igazgatási eljárás  
 Peres eljárás folyamat ábrája II. fokú hatáskörben hozott közigazgatási döntések  
 Szociális, Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet folytatók 

nyilvántartásba vételi eljárása 

 Szociális, Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet folytatók ellenőrzése 

 Szociális foglalkoztatás ellenőrzés  
 Szociális, foglalkoztatás engedélyezés 

 



















































 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztálya 

 

 

 

 

 Szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó működtetési feltételek biztosítása 

 Illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztály munkatársainak szakmai támogatása, képzése 

 Illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai munkájának koordinációja 

 Decentralizált és központi keret felhasználása, nyomonkövetése, ellenőrzése 

 Beszámolók, adatszolgáltatások 

 NFA FA központi és decentralizált keretéből működtetett munkaerő-piaci programok 

tervezése, lebonyolítása 

 Munkahelyteremtő támogatások működtetése 

 Képzési támogatási rendszer működtetése 

 Szolgáltatási rendszerek működtetése 

 A magán-munkaközvetítők és munkaerő-kölcsönzők nyilvántartása 

 Munkaerő-piaci ellenőrzések 

 Jogorvoslati rendszer működtetése 

 Külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése 

 A pénzeszközök visszaköveteléséhez kapcsolódó behajtási eljárás 

 Bérgarancia támogatások működtetése 

 Csoportos létszámleépítésekkel összefüggő tevékenységek 

 Panaszkezelés 

 Információgyűjtés, elemzés, adatszolgáltatás 

 Monitoring rendszer működtetése, elemzés 

 Projektek tervezése, irányítása, működtetése 

 Média kapcsolatok kezelése 

 Tájékoztató anyagok 

 Együttműködés  
 Adatszolgáltatás  
 Közfoglalkoztatási támogatások működtetése 

 







Illetékes járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályainak 

vezetői

Közreműködésben érintett 
szervezeti egység vezetője

llletékes szervezeti egység 
vezetője/főosztályvezető-

helyettes

Főosztályvezető

 Illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztály munkatársainak szakmai támogatása, képzése

Szakmai konzultáció kérése 

Konzultáció 
megszervezése 

Konzultáció lefolytatása 

Programterv 
összeállítása 

Jelenlét és az 
elhangzottak 

dokumentálása 

Stop 

Belső szakmai képzés igény felmerülése, ehhez kapcsolódóan a pénzügyi 
források meglétének vizsgálata 

Képzés 
végrehajtása 

Programterv 
megfelelő? 

Programterv jóváhagyása 

nem 

igen 



Illetékes járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályainak 

vezetői

Közreműködésben érintett 
szervezeti egység vezetője Főosztályvezető-helyettes Főosztályvezető

 Illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályai munkájának koordinációja

Szakmai tevékenységek egységes rend szerinti 
működtetésének biztosítása 

Vitás szakmai kérdések, 
problémák 

Probléma megoldási 

Probléma megoldási javaslatok 
kidolgozása 

Probléma megoldási javaslatok kidolgozása 

Probléma megoldási javaslatok értékelése  

igen 

nem 
Javaslat 

megfelelő? 

Döntés a javaslatról, intézkedés kiadása, közzététele 

igen 

Az intézkedés végrehajtásának ellenőrzése 

Illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztály 
ügyintézőinek tájékoztatása a jogszabály, valamint az 

érvényes eljárási rend változásokról. 

Stop 

Előírt szabályok működtetésének elősegítése, 
betartatása 

Előírt szabályok működtetésének ellenőrzése 

Működtetés megfelelő? 

nem 

Visszajelzés 

igen 

Szakmai 
konzultációk 

Egységes működtetéshez szükséges szabályozások 
kialakítása 





Illetékes járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályainak 

vezetői

Közreműködésben érintett 
szervezeti egység vezetője

llletékes szervezeti egység 
vezetője Főosztályvezető Minisztérium

 NFA FA központi és dec. keretéből működtetett munkaerő-piaci programok tervezése, lebonyolítása 

nem 

Javaslattétel munkaerő-
piaci programok 

indítására 

Részletes munkaerő-piaci programterv kidolgozása, szakmai előkészítése, programtól 
elvárt eredmények megfogalmazása 

Programterv benyújtása 
főosztályvezetői 

jóváhagyásra 

Programterv jóváhagyása 

Programterv 
megfelelő? 

Programterv benyújtása a 
Minisztériumnak 

Terv 
megfelelő? 

igen 

nem 

Terv jóváhagyása, 
Addicionális támogatás 
igénylése esetén NGM 
által történő elfogadása 

Program végrehajtása 

igen 

Elutasítás 

Egyeztetés, a program résztvevőinek tájékoztatása.  
Amennyiben részbeni megvalósító bevonására kerül sor, annak pályáztatása, 

kiválasztása, illetve a szükséges szerződés megkötése. 

Program elindítása 

Résztvevők koordinálása, ellenőrzése a program 
végrehajtása során 

Program-beszámoló elkészítése 

Program-beszámoló 
jóváhagyása 

Beszámoló 
megfelelő? 

Stop 

nem 

Program-beszámoló 
továbbítása a felügyeleti 

szerveknek 

Munkaerő piaci helyzetelemzés 
A program által megvalósítani kívánt cél meghatározása  

Beavatkozás szükséges? 

Előrehaladás értékelése, időszaki beszámolók készítése 

Program 
javaslat 

megfelelő? 

Munkaerő-piaci 
programok indítására tett 

javaslat 

igen 

nem 

Elutasítás 

igen 

nem 

Program-beszámoló 
elfogadása 

igen 













Pályázó Illetékes járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályai

llletékes szakmai egység 
vezetője Főosztályvezető MÁK

 Szolgáltatási rendszerek működtetése

Szolgáltatási igények meghatározása 

Szolgáltatás vásárlási 
igények összesítése 

Pályázati 
dokumentáció 
jóváhagyható? 

Pályázati dokumentáció 
tervezet összeállítása 

Pályázat 
megfelelő? 

Pályázati dokumentáció 
megküldése a MÁK 

Monitoring Főosztályának 

Felhívás hiánypótlásra 

Pályázat átvétele 

Hiánypótlás benyújtása 

DEB javaslata 

Pályázati felhívás 
közzététele 

Pályázat beadása 

igen 

nem 

Pályázati dokumentáció 
jóváhagyása 

nem 

Hiánypótlás 
megfelelő? 

igen 

Javaslat készítése 
szolgáltatás típusára, 

létszámára, összegére 

Javaslat jóváhagyása 

Javaslat 
megfelelő? 

igen 

nem 

Pályázati dokumentáció 
monitoring rendszerbe 

történő felvétele 

Pályázati 
dokumentáció 
jóváhagyható? 

igen 

nem 

igen 

Elutasítás 

nem 

1 



Elutasító dokumentum 
átvétele 

Elutasítási dokumentum 
megküldése 

Döntés a 
támogatásról 

Értesítés a támogatás 
megítéléséről 

Értesítés átvétele 

Hatósági szerződés 
megkötéséhez 

szükséges jelentkezés 

Jelentkezés vizsgálata 

Szerződés-
kötésre 

jelentkezett

Eljárást megszüntető 
végzés megküldése 

Eljárást megszüntető 
végzés átvétele 

Hatósági szerződés 
előkészítése áláírásra 

Hatósági szerződés 
aláírása 

Hatósági szerződés 
megküldése az illetékes 

járási hivatal 
foglalkoztatási 
osztályának 

Hatósági szerződés 
átvétele 

igen 

nem 

nem 

igen 

Szolgáltatás eredményének dokumentálása  

Pénzügyi kifizetés 

Utánkövetés 

Ügyfél-elégedettség 
mérése 

STOP 

Hatósági szerződés 
aláírása 

Szolgáltatások elvégzésének bonyolítása 

1 

















Illetékes szervezeti egység(ek) Társ szervezeti egységek Főosztályvezető

A pénzeszközök visszaköveteléséhez kapcsolódó behajtási eljárás

Követelést megalapózó iratok 
átvétele 

Követelést megalapózó 
iratok vizsgálata 

Hiánypótlás, 
tájékoztatás 
szükséges? 

nem Hiánypótlás, tájékoztatás 
kérése 

igen 

Végrehajtás típusának 
meghatározása 

Érvényesítésre irányuló 
beadványok, végrehajtási okiratok 

készítése 

Tájékoztatás az eljárás 
eredményéről 

Behajthatatlanná nyilvánítás 
kezdeményezése 

Véleményezés 
pénzügyi, jogi 
szempontból 

Követelés 
behajthatatlanná 

nyilvánítása 

Tájékoztatás 

Végrahajtási, felszámolási eljárás 
nyomonkövetése, szükséges 

intézkedés megtétele 













Illetékes szervezeti egység(ek) llletékes szervezeti egység 
vezetője Főosztályvezető

 Panaszkezelés 

Panasz, közérdekű bejelentés 
beérkezése 

Panasz? 

Panasz, közérdekű 
bejelentés vizsgálata 

1 

igen 

Illetékes az adott 
szervezeti 
egység? 

nem 

A  B.-A.Z. MKH FF  
hatásköre? 

nem 

Illetékes szervezeti 
egység kijelölése 

Áttétel az eljárásra jogosult 
szervhez 

nem 

igen 

Panasz kivizsgálása, 
intézkedés, panasz 

megválaszolása 

Közérdekű 
bejelentés? 

igen 

Illetékes szervezeti 
egység kijelölése 

igen nem 

Közérdekű bejelentés 
kivizsgálása, 

megválaszolása 

1 

Más, külső szervtől 
érkezett közérdekű 
bejelentés, panasz 

Illetékes szervezeti 
egység kijelölése 

Más, külső szervtől 
érkezett közérdekű 
bejelentés, panasz 

kivizsgálása, 
megválaszolása 

1 

1 

Panaszok, közérdekű bejelentések nyilvántartása, értékeklése 



Külső szervek Feladattal megbízott 
szakmai terület 

Feladattal megbízott 
szakmai terület vezetője

Központi 
szervezeti 

egység(ek)

Illetékes járási 
hivatalok 

foglalkoztatási 
osztályai

Főosztályvezető

Információgyűjtés, elemzés, adatszolgáltatás

Értékelő, elemző anyag 
elvárásainak vizsgálata 

Megküldés ellenőrzésre a feladattal 
megbízott szakmai terület 

vezetőjének 

Igény továbbítása a 
feladattal megbízott 

szakmai terület 
vezetőjének 

Szükséges más  
szervezeti 
egységtől 

adatkérés? 

Értékelő, elemző anyag 
szerkezetének 

meghatározása, elkészítése 

nem 

Szükséges 
javítás? 

Értékelő, elemző anyag 
megküldése 

jóváhagyásra a 
Főosztályvezetőnek 

Jóváhagyja? 

Értékelő, elemző anyag 
megküldése az 

igénylőnek 

igen 

Adatok visszaküldése a 
feladattal megbízott 
szakmai területnek 

nem 

igen 

nem 

igen 

Értékelő, elemző 
anyag elkészítése 

Igény megküldése a közreműködő 
szakmai terület vezetőjének 

Igény megküldése a 
Főosztályvezetőnek 

Igény megküldése 
az illetékes járási 

hivatal 
foglalkoztatási 
osztályának 

Stop 



 Irányító, ellenőrző szervek Illetékes szervezeti egység Főosztályvezető

 Monitoring rendszer működtetése, elemzés

Monitoring adatok  iránti igény 

adatgyűjtés 

kérdőívvel követendő ügyek 
adatbázisának kialakítása,  

megküldése az eljáró 
szervhez 

az adatbázisból a 
kiküldendő  kérdőívek 

előállítása  

ellenőrzés 

kérdőívek kiküldése 

helyesek az 
adatok? 

igen 

nem 

adategyeztetés 

visszaérkezett  válaszok 
ellenőrzése 

Értékelhető 
a válasz? 

adatrögzítés Intranetes 
felületen 

a visszaérkezett adatok 
beépítése a  monitoring 

adatbázisba 

a monitoring adatok 
Adattárházba integrálása, az 

elemzéshez szükséges riportok  

elemzés elkészítése, 
jóváhagyásra terjesztése 

Elemzés 
megfelelő? 

elemzés  publikálása 

nem 

nem 

igen 

igen 

az észrevételek, módosítások 
beépítése az elemzésbe 

Stop 







Média 
(Televízió, rádió, sajtó)

PR referens
Kapcsolattartásban érintett 

vezetők
Főosztályvezető

Média kapcsolatok kezelése

Médiával a Kabineten 
kereszül történő 

Interjú készítés 

A teljesítéshez intézkedés 
készítése a Kabinet 

irányába 

Igény 
jóváhagyásra 
megküldése a 
Kabinetnek 

Az interjú/írásos 
anyag elkészítése 

engedélyezve? 

igen 

Stop 

nem 

Az interjúra/írásos anyagra való 
felkészülés és az írásos anyag elkészítése 

Az interjú leadása és a 
szöveges anyag 
megjelentetése a 

Írásos anyag 

Az interjú/írásos 
anyag megfelel? 

igen nem 

Az interjú/írásos anyag  
megküldése a Kabinetnek 



Szakmai felügyeleti szervek / 
Társadalmi szervezetek/ 

Munkáltatók

Kapcsolattartás operatív 
végrehajtói

Kapcsolattartásban érintett 
vezetők Főosztályvezető

Tájékoztató anyagok

Tájékoztató anyagok 

Tájékoztató jóváhagyása 

Megfelelő? 

Stop 

igen 

nem 

Tájékoztató anyag 
elkészítése 

Tájékoztató anyag 
iránti igény 

Tájékoztató anyag 
iránti igény 

Tájékoztató anyag 
iránti igény 



Szakmai felügyeleti szervek 
/ Társadalmi szervezetek/ 

Munkáltatók
Kapcsolattartás operatív végrehajtói Kapcsolattartásban érintett 

vezetők Főosztályvezető

Együttműködés - Folyamat / felelősök

Együttműködési megállapodás véleményezése 

Együttműködési 
megállapodás előkészítése 

Együttműködés kezdeményezése 

Együttműködési 
megállapodás 
jóváhagyása 

Módosítandó? 

igen 

nem 

Együttműködési 
megállapodás továbbítása 

Együttműködési 
megállapodás 
jóváhagyása 

Stop 

A megállapodásban rögzítettek 
betartásának folyamatos biztosítása 

és nyomonkövetése 

Egyeztetés 



Szakmai felügyeleti szervek / 
Társadalmi szervezetek/ 

Munkáltatók

Kapcsolattartás operatív 
végrehajtói

Kapcsolattartásban érintett 
vezetők Főosztályvezető

 Adatszolgáltatás - Folyamat / felelősök

Adatközléssel keletkezett dokumentum 
aláírása 

Adatszolgáltatás ellenőrzése 

Megfelelő? 

Stop 

igen 

nem 

Megkeresés fogadása, 
iktatása, továbbítása 

Adatszolgáltatás iránti 
igény 

Adatok összeállítása 

Válaszlevél elkészítése 

Adatközléssel keletkezett 
dokumentum továbbítása 









 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztálya 

 

 

 

 

 Helyi adók 

 Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötése 

 Bányaszolgalmi jog alapítása (megállapítása) 
 Építésfelügyeleti igazgatási hatósági ügyek 

 Építésügyi igazgatási hatósági ügyek 

 Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés 

 Közlekedési igazgatási hatósági ügyek 

 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezése 

 Érettségi vizsgák szervezése - emelt szint 

 Középszintű érettségi vizsgák szervezése – a Kormányhivatalnál jelentkezett vizsgázók 
részére 

 Egyéb köznevelési szakmai feladatok 

 Törvényességi felügyeleti tevékenység 

 Szakmai vizsgaengedélyezési eljárások 

 II. fokú hatósági ügyek (vizsgabizottságok döntései ellen, illetve járási hivatalok köznevelési 
tárgyú döntései ellen benyújtott fellebbezések) 

 Személyiadat- és lakcímnyilvántartás lakcímbejelentés elutasítása, érvénytelenítés, „fiktív” 
jelzéssel szerepeltetés, adatszolgáltatás elutasítása 

 Iparigazgatás 

 Kereskedelmi igazgatás  
 Kisajátítási eljárás 

 Hadigondozási ellátások iránti eljárás 

 Nyersanyag-bányászat engedélyezés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi adók 

 

Hatáskör: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 10. § (1) bekezdésének d) pont 
(továbbiakban: Art.)  
Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Khr.) 2. § (1) bekezdése 

Az önkormányzati adóhatóság a határidőben előterjesztett FELLEBBEZÉST az ügy össze iratával és 
az ügyben kialakított álláspontja ismertetése mellett 15 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz.  

(Art. 137. § (2) bekezdése) 

Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata (Art. 71. § (1) bekezdése, Ket. 22. § (1) bekezdése) 
Eljárási cselekmény szükségességének vizsgálata, tényállás tisztázása (Art. 5/A. §, Ket. 50. §) 

 

Eljárási cselekmény szükségességének vizsgálata, tényállás tisztázása (Art. 5/A. §, Ket. 50. §) 

A jogorvoslati eljárásban a Kormányhivatal az önkormányzati adóhatóság döntését és az azt megelőző 
eljárást megvizsgálja. 
Az elsőfokú döntést: - helybenhagyja, megváltoztatja, megsemmisíti, ha a tényállás további tisztázása 
szükséges új eljárás lefolytatását rendeli el. (Art. 138. § (1), (2) bekezdései)  
Ügyintézési határidő: 30 nap (Art. 5/A. §) , utólagos adómegállapítás során 60 nap (Art. 138. § (1) bek.)   

 

A másodfokú döntés közlése az önkormányzati adóhatóság útján (Art. 139.§ ). 

A másodfokú döntés a közléssel jogerős.(Ket. 73/A. § (3) bekezdése) 

Keresetlevél nem 
érkezik 

bekezdés
Eljárási cselekmények 

szükségességének 
vizsgálata. Tvr. 3. § (2) 

bekezdés d.) pontja

Az ügy irattárba 
helyezhető 

 

Keresetlevél továbbítása a Jogi- és Perképviseleti 
Osztály részére nyilatkozat tervezet elkészítésével 

 

Keresetlevél és az ügy iratanyagának felterjesztése a 
Kormányhivatalhoz 

Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata.  
Keresetlevél benyújtása az önkormányzati adóhatósághoz 

(30 napon belül) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(Pp.) 330. § (2) bekezdése, Art. 143. § (1) bekezdése 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hatáskör: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 4. § (5) bekezdés 

h) pontja, az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési     
feltételekről szóló 415/2016. (XII. 14.) Korm. rend. 1. §-a 

Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

2. § (1) bekezdése. 

A külföldi állampolgár, valamint a külföldön élő hontalan házasságkötésekor – ha tanúsítvánnyal igazolja, 
hogy házasságkötése a reá irányadó külföldi jog szerint nem ütközik akadályba – az anyakönyvvezető 
vizsgálja, hogy a magyar családjogi előírásokban foglalt előfeltételek fennállnak-e. Ha a tanúsítvány a 
felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány 
fogadható el. 

Az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárásról készített jegyzőkönyvet és az okiratokat öt 
napon belül felterjeszti az anyakönyvi szervhez annak elbírálására, hogy a külföldi okiratok 
megfelelőek-e. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 13. § (3) bekezdése. 

 

A bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása. At.  4.§ (5) bekezdés h) pontja.  

A külföldi állampolgár által bemutatott tanúsítvány megfelelőségének vizsgálata. A nemzetközi 
magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (1) bekezdése. 

A házasságkötés legkorábbi időpontjára vonatkozó harmincnapos várakozási 
időt az anyakönyvvezető az anyakönyvi szerv pozitív döntésének a 

beérkezésétől számítja. 

 Az anyakönyvi szerv megküldi a döntését az 
anyakönyvvezetőnek és a házasulóknak. 

A házasságkötést követően az anyakönyvvezető értesítést küld az 

anyakönyvi szervnek. 

 
Külföldi állampolgár Magyarországon történő 

házasságkötése 

 



Bányaszolgalmi jog 
alapítására irányuló eljárásban 
tárgyalás kitűzése, szakértő 

kirendelése 
(Kstv. 25. § (2)-27.§) 

A kérelem nem megfelelő, 
hiánypótlási felhívás kibocsátása 

(Kstv. 24/A. §) 

Hiánypótlás 
teljesítése 

Hiánypótlás nem 
teljesítése  
 
– bírság 
– megszüntetés 
– elutasítás 

Határozathozatal 
(bányaszolgalmi jog megállapítása 

esetén a jogerős határozat 
megküldése az ingatlanügyi 

hatóság részére) 

Jogorvoslat 
 

Bírósági felülvizsgálat 
(Kstv. 31. §, Ket. 109. § (1)) 

Hatáskör: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 38. § (6a) bekezdése 
(alapítás), illetve a Bt. 50/D. § (2) bekezdése (megállapítás), továbbá a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet (Khr.) 25. § (2) bekezdése 
(a Bt. 38. § (6a), illetve 50/D. § (4) bekezdéseire tekintettel ezen ügytípusokban a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.) eljárási szabályai alkalmazandóak) 
 
Illetékesség: a Kstv. 22. § (2) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Khr.) 
2. § (1) bekezdése 
 

Ügyintézési határidő: a kérelem beérkezését követő 60 nap 

 

Bányaszolgalmi jog alapítása (megállapítása) 
 

 
Az eljárás kérelemre indul  

(Kstv. 24.§ meghatározza a kérelem 
tartalmát és a mellékleteket) 

 

- értesítés az eljárás megindításáról 
- jelzálogjogosult, végrehajtó nyilatkoztatása 
- belföldi jogsegély 
- ügygondnok kirendelése  

A kérelem megfelelő, 
valamint az ügyféli kör 
tisztázása megtörtént 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Építésfelügyeleti igazgatási hatósági ügyek 

Hatáskör: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. b) pontja. 

Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1). 
Jogorvoslati eljárás menete: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 71. §. 

FELLEBBEZÉS 

benyújtása az elsőfokú 
építésfelügyeleti hatósághoz 

Fellebbezés felterjesztése a 
Kormányhivatalhoz 

Tényállás tisztázása 

DÖNTÉS 

(30 napon belül) 

Felhívás hiánypótlásra 

Más szerv megkeresése 

Jogorvoslati döntés és az iratanyag 
megküldése az elsőfokú 
építésfelügyeleti hatóság részére 

hatósághoz

Jogerőre emelkedés 
megállapítása 

IRATTÁR 

Jogorvoslati 

döntés 
közlése 

 

KERESET 

beérkezése 

 

Nyilatkozat tervezet elkészítésével a 
kereset és az ügy iratainak 

továbbítása a Jogi és Koordinációs 

Főosztály részére 

Értesítés a fellebbezési eljárás 
megindításáról 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Építésügyi igazgatási hatósági ügyek 

Hatáskör: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. 

Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1). 
Jogorvoslati eljárás menete: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 71. §. 

FELLEBBEZÉS 

benyújtása az elsőfokú 
építésügyi hatósághoz 

Fellebbezés felterjesztése a 
Kormányhivatalhoz 

Tényállás tisztázása 

DÖNTÉS 

(30 napon belül) 

Felhívás hiánypótlásra 

Más szerv megkeresése 

Jogorvoslati döntés és az iratanyag 
megküldése az elsőfokú építésügyi 
hatóság részére 

hatósághoz
Jogerőre emelkedés 

megállapítása 

IRATTÁR 

Jogorvoslati 

döntés 
közlése 

 

KERESET 

beérkezése 

 

Nyilatkozat tervezet elkészítésével a 
kereset és az ügy iratainak 

továbbítása a Jogi és Koordinációs 
Főosztály részére 

Értesítés a fellebbezési eljárás 
megindításáról 



 
Az eljárás kérelemre indul  

(Kstv. 24.§ meghatározza a kérelem 
tartalmát és a mellékleteket) 

 

A kérelem megfelelő, 
valamint az ügyféli kör 
tisztázása megtörtént 

- értesítés az eljárás megindításáról 
- jelzálogjogosult, végrehajtó nyilatkoztatása 
- belföldi jogsegély 
- ügygondnok kirendelése 

Tárgyalás kitűzése, szakértő 
kirendelése (Kstv. 25. § (2)-27.§) 

A kérelem nem megfelelő, 
hiánypótlási felhívás kibocsátása 

(Kstv. 24/A. §) 

Hiánypótlás 
teljesítése 

Hiánypótlás nem 
teljesítése 
 
– bírság 
– megszüntetés 
– elutasítás 

Határozathozatal, 
a jogerős határozat megküldése az 

ingatlanügyi hatóság részére 

Jogorvoslat 
 

Bírósági felülvizsgálat 
(Kstv. 31. §, Ket. 109. § (1)) 

 
Hatáskör: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.) 27. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
(Khr.) 25. § (2) bekezdése (az Étv. 27. § (10) bekezdésére tekintettel ezen ügytípusban a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.) eljárási szabályai alkalmazandóak) 
 
Illetékesség: a Kstv. 22. § (2) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(III. 30.) Korm. rendelet (Khr.) 2. § (1) bekezdése 
 
Ügyintézési határidő: a kérelem beérkezését követő 60 nap 

 

 

Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közlekedési igazgatási hatósági ügyek 

 

Hatáskör: A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja. 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III.13.) Korm. rendelet 2. § (1), (6), (7) bekezdései. 

FELLEBBEZÉS 

benyújtása az elsőfokú közlekedési 
igazgatási hatósághoz 

Fellebbezés 

felterjesztése a 
Kormányhivatalhoz 

hatósághoz

Tényállás tisztázása 

DÖNTÉS 

(21 napon belül) 
 

Felhívás hiánypótlásra 

Más szerv megkeresése 

Jogorvoslati döntés, iratanyag és a tértivevények 

megküldése az elsőfokú közlekedési igazgatási 
hatóság részére

Jogerőre emelkedés 
megállapítása 

 

IRATTÁR 

Jogorvoslati döntés közlése  

 

KERESET 

beérkezése 

 

Nyilatkozat tervezet elkészítésével a 
kereset és az ügy iratainak 

továbbítása a Jogi- és Perképviseleti 
Osztály részére 



 

Kérelem  

Mellékletét: a külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat 
érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 2. § (2) 

bekezdése határozza meg. Kérelem formanyomtatvány előterjesztésével történik, amit a Korm. 
rendelet 1. számú melléklete tartalmaz. 
Az eljárás kezdeményezésekor lerovandó illeték mértékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

XX. melléklete állapítja meg 

A kérelem és annak mellékletei megfelelnek az 
irányadó jogszabályi rendelkezéseknek 

Hiánypótlási felhívás igazgatási 
szolgáltatás díj megfizetésére 

8. napon belül 

Határozathozatal 
Határidő Ket. 33.§ (1)-(3) bekezdése 

 

A kérelem és annak mellékletei nem 
felelnek meg az irányadó jogszabályi 

rendelkezéseknek. 
Hiánypótlási felhívás kiadása 

 

Az ingatlan fekvése szerint illetékes 
polgármester megkeresése az 

önkormányzati érdekek tekintetében 

Polgármesteri nyilatkozata  
a megkeresés kézhezvételétől számított 30. 
napon belül értesíti megyei kormányhivatalt 

az önkormányzati érdek sérelmének 

fennállásáról.  
A határidő elmulasztása esetén úgy kell 

tekinteni, hogy az ingatlanszerzéssel az 
önkormányzati érdek nem sérül. 

Jogsegély kérése az ügy elbírálásához 
szükséges Korm. rend. 5. § (1) a)-d) pontjaiban 
meghatározott adat beszerezése érdekében.  

Jogsegély teljesítése: 
 

1.Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatal, 

2.Országos Rendőr-főkapitányság, 
3.Bűnügyi Nyilvántartás Hatóság 

 

Határidőre nem 
teljesít 

Eljárás megszüntető 
végzés meghozatala 

Hiánypótlási 
felhívás teljesítés 

Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének 
engedélyezése 

(külföldi természetes személy által) 

 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja 
 

Átutalás teljesítését és bankszámlák 
között átvezetést követően az ingatlan 
fekvése szerint illetékes földhivatal 
megkeresése tulajdoni lap beszerzése 
céljából Kormányrendelet 2.§ (3) 
bekezdésben foglaltak alapján- 

A kérelem 
beérkezésétől 

számított 8 napon 
belül függő hatályú 

határozat 
meghozatala, 

közlése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érettségi vizsgák szervezése - emelt szint 

 

Hatáskör: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet  
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja. 

Emelt szintű érettségi vizsgára 
jelentkezők összesítése  

Írásbeli és szóbeli 
vizsgacsoportok kialakítása 

Vizsgáztató tanárok kijelölése: 
felügyelő, javító, vizsgáztató 

 

Érettségi vizsga 
dokumentációjának elkészítése, 
kiszállítás a vizsgaközpontokba 

Vizsgaközpontok kijelölése 

Vizsgázói észrevételek kezelése az 
írásbeli vizsgákat követően 

A vizsga dokumentációjának 
Vizsgabizottságokhoz történő 
eljuttatása a szóbeli vizsgák 

befejezését követően 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Középszintű érettségi vizsgák szervezése – a 

Kormányhivatalnál jelentkezett vizsgázók részére 

Hatáskör: Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet  
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja. 

Jelentkezések összesítése, 
adatellenőrzése 

Írásbeli és szóbeli 
vizsgacsoportok kialakítása 

A vizsga dokumentációjának 
elkészítése 

 

Érettségi vizsgabizottság 
kijelölése 

 

Érettségi vizsgára történő 
jelentkezés rögzítése 

Érettségi bizonyítványok, 
tanúsítványok előkészítése 

A vizsga dokumentációjának 
leellenőrzése az érettségi 

vizsgák befejezését követően 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köznevelési fejlesztési terv elkészítésében való közreműködés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb köznevelési szakmai feladatok (közreműködés a 

köznevelés-fejlesztési terv elkészítésében, vallási közösség 
egyoldalú nyilatkozatának felvétele a köznevelés-fejlesztési 
tervbe, önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény 
vonatkozásában a képviselő testület által hozott döntés elleni 
törvényességi felügyeleti eljárás, érvénytelenség 
megállapítása)

Hatáskör: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 32. § (2) bekezdés, 75.§ (1) 

bekezdés, 39. § (3) bekezdés, 40. § (1)-(3) bekezdés 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 21.§ /B. (7)-(8) 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja. 

Az Oktatási Hivatal előterjesztése 
alapján a kormányhivatalok 
közreműködésével megyei szintű 
bontásban feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és 
köznevelés-fejlesztési tervet készít. 

Települési önkormányzat, nem 
térségi vagy nem országos 
alapon részt vevő egyházi és 
magánintézmény fenntartója 
véleményének megküldése a KH 
részére 

A szükséges dokumentációk 

továbbítása az Oktatási Hivatal 
felé 

KH adatokat összesíti, és 
véleményezi 

Kormányhivatal előkészíti a 
megyei szintű feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési 
és köznevelés-fejlesztési tervet  



Jegyzőkö yv egküldési kötelezettség 

 

-  
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I for á iókérési jog Magyarország helyi ö kor á yzatairól szóló . évi CLXXXIX. 
törvé y a tová iak a  Mötv.  . §  ekezdése  

 

            

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          eleget tesz        

törvé yességi felügyeleti írság                       törvé yességi felügyeleti  írság 

 

 

 

 

 

 

 

Kor á yhivatal 

i for á iókérés 

adatkérés 

ko zultá ió kezde é yezés 

ÉRINTETT 

Polgár ester 

Jegyző 

Képviselő-testület, 

Képviselő-testület izottsága, 

Részö kor á yzat, 

Társulás 

határidő e  határidő e  

Kor á yhivatal Kor á yhivatal 
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 Javaslattételi jog Mötv. . §  ekezdése  

 

 

 

 

 

 

              Javaslat                                                                                         Elutasítás i doká ak is ertetése 

 

 

 

 

                                                             Megtárgyalja+dö tést hoz 

 

 

 

                                Elfogadja                                                                                     Elutasítja 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képviselő-testület 

Kor á yhivatal 
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Törvé yességi felhívás Mötv. . §  
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Törvé yességi felhívás tárgya: ö kor á yzati re delet Mötv. . §  

 

 

    ö kor á yzat jogalkotási kötelezettsége el ulasztásá ak ítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

  e  tett eleget a törfé yességi felhívás a  foglaltak   

           

           

           

           

           

           

    Egyidejűleg       

    egküldi 

Helyi ö kor á yzat 

Kor á yhivatal Kor á yhivatal 

i dítvá y 
kérele  

Helyi ö kor á yzat 

Kúria a helyi ö kor á yzatok 
törvé yességi felügyeletéért 

felelős i iszter 

Kor á y 

Alkot á y íróság 
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1. A helyi ö kor á yzat jogalkotási kötelezettsége el ulasztásá ak egállapítása Mötv. . §  

 

Törvé yességi felhívás tárgya: ö kor á yzati határozat Mötv. 9. §  

 

 

 

e  tett eleget a törvé yességi felhívás a  foglaltak ak 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

jogsértő    e  jogsértő 

                hatályo  kívül helyezi        

hatályo  kívül helyezi

Helyi ö kro á yzat 

Kor á yhivatal 

kereset 

Közigazgatási és Mu kaügyi Bíróság 

15 nap 
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Törvé yességi felhívás tárgya: ö kor á yzati határozathozatali kötelezettsége el ulasztásá ak 
egállapítása Mötv. . §  

 

 

 

 

 

e  tett eleget a törvé yességi felhívás a  foglaltak ak 

 

   

 

 

 

        

 

 

 

 

          Kezde é yezheti 

          a határozathozatal  

           elre delését 

 

              eleget tesz:             

határozathozatal          

               törvé yességi felügyeleti  írság 

 

Helyi ö kor á yzat 

Kor á yhivatal 

kereset 

Közigazgatási és Mu kaügyi Bíróság 

15 nap 

Helyi ö kor á yzat 

határidő e  

Kor á yhivatal 

30 nap 
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A helyi ö kor á yzat feladat-ellátási kötelezettsége el ulasztásá ak egállapítása Mötv. . §  

 

 

e  tett eleget a törvé yességi felhívás a  foglaltak ak 

 

   

 

 

 

      

 

 

 

 

      

      

    

 

 eleget tesz: feladat-ellátás iztosítása 

             

törvé yességi felügyeleti  írság 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyi ö kor á yzat 

Kor á yhivatal 

kereset 

15 nap 

Közigazgatási és Mu kaügyi Bíróság 

Helyi ö kor á yzat 

Kor á yhivatal határidő en 
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A törvé yességi felügyeleti írság egállapítása Mötv. . §  

 

Az ügyi téző az alá i esetek e  előkészíti a Kor á yhivatal törvé yességi felügyeleti írságot 
egállapító dö tését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö kor á yzat írósági  
felülvizságlatot 

kérhet 

 

írság kisza ása  

a kor á yhivatal kezde é yezése 
alapjá  a képviselő-testület e  folytatja 
le határidő e  a polgár ester, vala i t 
a polgár ester a jegyző elle  a fegyel i 
eljárást 

a íróság egállapítja, 
hogy a helyi 

ö kor á yzat 
jogalkotási, 
határozathozatali, 
feladat-ellátási 
közszolgáltatási  

kötelezettségé ek e  
tett eleget és a íróság 
által tűzött határidő 
ered é ytele ül eltelt 

a jegyző a kor á yhivatal 
felhívása elle ére a egadott 
határidő  elül e  tesz 
eleget a jegyzőkö yv 

egküldési 
kötelezettségé ek 

a polgár ester, a jegyző 
határidő e  e  tesz eleget 
a kor á yhivatal 
i for á iókérésre irá yuló 

egkeresésé ek 

Kor á yhivatal 

45 nap 

15 nap 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai vizsgaengedélyezési eljárás 

Hatáskör: A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési 
tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV.9.) Korm. rendelet 

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet  
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja. 
 

Hiánypótlásra felhívás 

A hiánypótlás elmaradása esetén 
az eljárás megszüntetése 

Szakértő kijelölése 

Az érintett hatóságok tájékoztatása a 
döntés jogerőre emelkedését 

követően 

DÖNTÉS 

(2 hónapon belül) 

A beérkezett kérelem 
megvizsgálása 

Tényállás tisztázása 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. fokú hatósági ügyek (vizsgabizottságok döntései ellen, 
illetve járási hivatalok köznevelési tárgyú döntései ellen 

benyújtott fellebbezések) 

Hatáskör: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38.§ (7) bekezdése és 47.§ (6) bekezdés 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  
2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja 

Hiánypótlásra felhívás 

A hiánypótlás elmaradása esetén 
az eljárás megszüntetése 

Indokolt esetén intézkedés 
szakvélemény beszerzése iránt 

Döntés közlése DÖNTÉS 

A felterjesztett fellebbezés 

megvizsgálása 

Tényállás tisztázása 

Indokolt esetben szakértő 
kirendelése 

Fellebbezés esetén a fellebbezés 

bírósághoz történő felterjesztése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Személyiadat- és lakcímnyilvántartás 

lakcímbejelentés elutasítása, érvénytelenítés,  
„fiktív” jelzéssel szerepeltetés, adatszolgáltatás elutasítása 

Hatáskör: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról rendelkező 146/1993.(XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 11. § e) pont,   
34. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (3) bekezdése 

Illetékesség: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 107. § (2) bekezdése a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Khr.) 1. § (1) bekezdése 

Ügyfél értesítése az 

eljárás megindításáról 
(Ket. 29. § (3) 

bekezdése 

FELLEBBEZÉS 

benyújtása az I. fokú hatósághoz a döntés közlését követő 15 napon belül 
(járási hivatal, jegyző) 

Fellebbezés felterjesztése a kormányhivatalhoz 

(legkésőbb a közléstől számított 15 napos fellebbezési határidőt követő 8 napon belül) 
 

válaszadás 

 

Joghatóság, hatáskör, 
illetékesség vizsgálata 

haladéktalanul 
(Ket. 22. § (1) bekezdése) 

Joghatóság, hatáskör, illetékesség 
hiányában haladéktalanul áttétel 

(Ket. 22. § (2) bekezdése 

az eljárás 
felfüggesztése, ha az 
ügy érdemi eldöntése 
más szerv előzetes 

eljárásától függ 

(Ket. 32. §) 

felfüggesztés 
megszüntetése, eljárás 

folytatása 

 

ügyirat irattárba helyezése 

tervezet elkészítésével 
 

jogorvoslati eljárásban DÖNTÉS 

meghozatala (Ket. 105. §) 
a fellebbezés megérkezésétől 

számított 21 napon belül  
- helybenhagyás 

- megváltoztatás 

- megsemmisítés és az eljárás 
megszüntetése 

- megsemmisítés és új eljárásra 
utasítás 

 

más szerv 
megkeresése 

 

tényállás tisztázása 

(Ket. 50. §) 
 

hiánypótlás 

 

hiánypótlásra irányuló 
felhívás kibocsátása 

8 napon belül 
(Ket. 37. § (2) bekezdése



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jogorvoslati döntés és 

az iratanyag visszaküldése 
az I. fokú hatóság részére 

(Ket. 105. § (7) bekezdés) 
 

 

jogorvoslati döntés közlése  
 

Jogorvoslati döntés jogerőre 
emelkedésének 
megállapítása 

(döntés közlésével) 
 

KERESET 

hiányában ügyirat irattárba 
helyezése 

(335/2005. (XII.29.) Korm 

rendelet 16. § (2) 
bekezdése, 61. § (1) 

bekezdése 

KERESET 

beérkezése 

jogorvoslati döntés közlését 
követő 30 napon belül 

(Pp. 330.§ (2) bekezdés) 
 

kereset továbbítása 

a Jogi és Koordinációs 
Főosztály 

Jogi és Perképviseleti 
osztály részére 

elkészítésével
vagy 8 napon belül



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iparigazgatás 

 

Hatáskör:  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 (Telepr.) 3.§-a, valamint a Ket. 107. § (2) bekezdése 

Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 

A települési önkormányzat jegyzője a határidőben előterjesztett fellebbezést az ügy össze iratával és 
az ügyben kialakított álláspontja ismertetése mellett 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz.  

(Ket. 102.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint) 

A másodfokú döntés közlése  

Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata (Telepr. 2. §) 

Eljárási cselekmény szükségességének vizsgálata (Art. 5/A. §) 

Szükség esetén intézkedés tényállás tisztázása érdekében 

(a Telepr. 4. §-ában kijelölt másodfokú szakhatóságok állásfoglalásának beszerzése,  
Ket. 104. § (2) bekezdése) 

 

Az elsőfokú döntést:   - helybenhagyja, megváltoztatja, megsemmisíti,  
   ha a tényállás további tisztázása szükséges, új eljárás lefolytatását rendeli el.  
   (Ket. 105.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján)  
 

A másodfokú döntés a közléssel jogerős.(Ket. 73/A. § (3) bekezdése) 

Keresetlevél nem 
érkezik 

bekezdés
Eljárási cselekmények 

szükségességének 
vizsgálata. Tvr. 3. § (2) 

bekezdés d.) pontja

Az ügy irattárba 
helyezhető 

 
Keresetlevél továbbítása a Jogi- és Perképviseleti 
Osztály részére nyilatkozat tervezet elkészítésével 

 

Keresetlevél és az ügy iratanyagának felterjesztése a 
Kormányhivatalhoz 

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata. 
Keresetlevél benyújtása az elsőfokú közigazgatási 
döntést hozó szervnél (30 napon belül) a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény  
(Pp.) 330. § (2) bekezdése 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedelmi igazgatás  

Hatáskör: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 
rendelet (Ktvfr)  2.§ b) pontja, valamint a Ket. 107. § (2) bekezdése  
Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése 

 

A települési önkormányzat jegyzője a határidőben előterjesztett fellebbezést az ügy össze iratával és 
az ügyben kialakított álláspontja ismertetése mellett 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz.  

(Ket. 102.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint) 
 

Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata (Ktvfr. 2. § (b) pontja) 
 

Szükség esetén intézkedés tényállás tisztázása érdekében 

(A Ktvfr. 7. §-ában kijelölt másodfokú szakhatóság állásfoglalásának beszerzése, Ket. 104.§ (2) 
bekezdése) 

Az elsőfokú döntést:  - helybenhagyja, megváltoztatja, megsemmisíti,  
   ha a tényállás további tisztázása szükséges, új eljárás lefolytatását rendeli el.      
   (Ket. 105.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján) 

A másodfokú döntés közlése 

A másodfokú döntés a közléssel jogerős.(Ket. 73/A. § (3) bekezdése) 

Keresetlevél nem 
érkezik 

bekezdés
Eljárási cselekmények 

szükségességének 
vizsgálata. Tvr. 3. § (2) 

bekezdés d.) pontja

Az ügy irattárba 
helyezhető 

 Keresetlevél továbbítása a Jogi- és perképviseleti 
Osztály részére nyilatkozat tervezet elkészítésével 

 

Keresetlevél és az ügy iratanyagának felterjesztése a 
Kormányhivatalhoz 

 

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata.  
Keresetlevél benyújtása az elsőfokú közigazgatási döntést hozó 
szervnél (30 napon belül) a polgári perrendtartásról szóló  
1952. évi III. törvény (Pp.) 330. § (2) bekezdése 



 
Az eljárás kérelemre indul  

(Kstv. 24.§ meghatározza a kérelem 
tartalmát és a mellékleteket) 

 

A kérelem megfelelő, 
valamint az ügyféli kör 
tisztázása megtörtént 

- értesítés az eljárás megindításáról 
- eljárás megindítása és elidegenítési tilalom 

tényének bejegyeztetése 
- jelzálogjogosult, végrehajtó nyilatkoztatása 
- belföldi jogsegély 
- ügygondnok kirendelése 

Tárgyalás kitűzése, szakértő 
kirendelése (Kstv. 25. § (2)-27.§) 

A kérelem nem megfelelő, 
hiánypótlási felhívás kibocsátása 

(Kstv. 24/A. §) 

Hiánypótlás 
teljesítése 

Hiánypótlás nem 
teljesítése 
 
– bírság 
– megszüntetés 
– elutasítás 

Határozathozatal, 
a jogerős határozat megküldése az 

ingatlanügyi hatóság részére 

Jogorvoslat 
 

Bírósági felülvizsgálat 
(Kstv. 31. §, Ket. 109. § (1)) 

 
Hatáskör: a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.) 22. § (2) bekezdése, 
illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Khr.) 25. § (2) bekezdése 
 
Illetékesség: a Kstv. 22.§ (2) bekezdése, illetve a Khr. 2. § (1) bekezdése 
 
Ügyintézési határidő: a kérelem beérkezését követő 60 nap 

 

 

Kisajátítási eljárás 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadigondozási ellátások iránti eljárás 

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (továbbiakban: Hdt.) 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 107. § (2) bekezdése  

Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Khr.) 2. § (1) bekezdése 

Az elsőfokon eljárt hatóság a határidőben előterjesztett FELLEBBEZÉST az ügy összes iratával és az 
ügyben kialakított álláspontja ismertetése mellett 8 napon belül felterjeszti a Kormányhivatalhoz  

(Ket. 102. § (5) bekezdése) 

Joghatóság, hatáskör, illetékesség vizsgálata (Ket. 22. § (1) bekezdése) 
Eljárási cselekmény szükségességének vizsgálata, tényállás tisztázása (Ket. 50. §) 

 

A jogorvoslati eljárásban a Kormányhivatal az elsőfokon eljárt hatóság döntését és az azt megelőző 
eljárást megvizsgálja. 
Az elsőfokú döntést: - helybenhagyja, megváltoztatja, megsemmisíti, ha az eljárásba további ügyfél 
bevonása szükséges, az első fokú döntést végzésben megsemmisíti, és az ügyben első fokú döntést 
hozó hatóságot új eljárásra utasítja. (Ket. 105. §) 
Ügyintézési határidő: 21 nap (Ket. 33. §) 

A másodfokú döntés közlése 

A másodfokú döntés a közléssel jogerős (Ket. 73/A. § (3) bekezdése) 

Keresetlevél nem 
érkezik 

bekezdés
Eljárási cselekmények 

szükségességének 
vizsgálata. Tvr. 3. § (2) 

bekezdés d.) pontja

Jogerősítéssel ellátott 
határozat megküldése a 

Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság részére. 

(Hdt. 26. § (8) bekezdés) 

Majd az ügy irattárba 
helyezhető 

Keresetlevél továbbítása a Jogi- és Perképviseleti 
Osztály részére nyilatkozat tervezet elkészítésével 

 

Keresetlevél és az ügy iratanyagának felterjesztése a 
Kormányhivatalhoz 

A határozat bírósági felülvizsgálata.  
Keresetlevél benyújtása az elsőfokon eljárt Járási Hivatalhoz 

(30 napon belül) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(Pp.) 330. § (2) bekezdése) 

 



Szakhatóságok 
megkeresése 

 

Szakkérdések 

 
A kérelem nem megfelelő, 

hiánypótlási felhívás kibocsátása 

Hiánypótlás 
teljesítése 

Hiánypótlás nem 
teljesítése  

 

– bírság 

– megszüntetés 

– elutasítás 

Határozathozatal, 
 a döntés közlése 

Jogorvoslat 
 

(felterjesztés a másodfokú 
hatósághoz) 

Hatáskör: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 44. § 

 

Illetékesség: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Khr.) (Khr.) 2. § (1) bekezdése 

 

 

 

Nyersanyag-bányászati engedélyezési eljárás 

 

 
 

A kérelem, megkeresés beérkezése 

 

- Áttétel 
 

- Eljárás megszüntetése 

A kérelem megfelelő 
 

 
 

Illetékesség és hatáskör vizsgálata 

 

Jogerőre emelkedett döntés 
megállapítása 



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya 

 

 

 

 

 Közbeszerzés  

 Megrendelések, beszerzések  

 Informatikai eszközbeszerzés  

 Informatikai hibaelhárítás  

 Informatikai eszközmozgatás  
 Informatikai eszközök aktív állományba helyezése  

 Informatikai eszköz kivonása aktív állományból  
 Informatikai eszköz selejtezése  

 Nyomat-előállító eszköz hibaelhárítás  

 Nyomat-előállító eszköz kellékanyag ellátás 

 



 

 

Elemi költségvetésbe tervezett és eseti igények az intézmény működési, üzemeltetési fenntartási feladatainak 
ellátására

Közbeszerzési 
eljárást igényel? Nem

Megrendelés vagy 
szerződés

Igen

Szakértő cég 
közreműködése 

szükséges?

Igen Cég kiválasztása

Közbeszerzési eljárás 
típusának 

meghatározása

Nem

Műszaki, szakmai 

tartalom 

megfogalmazása

Eljárás megindító 
felhívás elkészítése

Véleményezés és 
elfogadás

Nem

megfelelő

Igen

Dokumentáció 
véglegesítése

Hozzájárulás az eljárás 
megindításához

Véglegesített  
dokumentumok 

(felhívás, dokumentáció, 
fedezetigazolás, 

előterjesztés)

megküldése a 
Miniszterelnökség felé

Javítást igényel?

Igen

Nem

Ajánlati felhívás 
közzététele iránti 

intézkedés

Nem

 

Közbeszerzés – 1. lap 



  

Ajánlatok beérkezése Bontási eljárás

Felszólí tás 
hiánypótlásra, 
érvényesség, 

eredményesség 
meghatározása

Döntéselőkészítés

Eredményes az 
eljárás?

Nem

Igen

Ajánlattevők 
tájékoztatása az eljárás 

eredményéről

Kötelezettségvállalás 
aláírása mindkét fél 

részéről

Iktatás
Szerződés 
teljesítése

Szerződés szerint 
teljesült? Nem

Igen

Átadás - átvételi 
eljárás lefolytatása

Számlabeérkezés

Megfelelő a számla? Nem
Visszaküldés 

javításra

Számla javítása

Igen

Pénzügyi teljesítés
 

Közbeszerzés – 2. lap 



  

Igény 
benyújtása

Nem

A fedezet 

rendelkezésre 
állásának 
vizsgálata

Kötelezettségvállalás 
rögzítése a Forrás 
SQL rendszerben

Igen

Forrás SQL rendszerben: 

Kötelezettségvállalás ténye

Igénylő értesítése a 
fedezet hiány miatti 

elutasításról.

Megrendelés / 
szerződés Kötelezettségvállalás Megrendelés / szerződés 

dokumentumok

Ellenjegyzés

Megrendelés / 
szerződés 

továbbítása

Megrendelés 
visszaigazolása / 

szerződés aláírása

Szállí tólevél / munkalap

Számla szállító oldali 
kiállítása, megküldése

Teljesítésigazolásra jogosult 
szervhez érkezett?Nem

Teljesítés igazolásra 
jogosult  szerv részére 

megküldés
Igen Teljesítés igazolása

A számla beérkezése, 

teljesítés igazolása

Forrás SQL rendszerben: Számla 
iktatásaA számla iktatása Forrás 

SQL-ben

Fedezet vizsgálata 
utaláshoz

Utalási állomány 
összeállítása

Utalási állomány 
ellenjegyzése

Utalási állomány 
utalványozása

Utalás a GIRO Lock 
rendszerben

Számla

Teljesítésigazolás dokumentumai

Utalás könyvelés dokumentumai

Utalás állomány

Teljesített utalások 
könyvelése

 

Megrendelések, beszerzések 

 



  

 

Informatikai eszközbeszerzés 

Rendelkezésre áll 
az adott eszköz?

Központi közbesz. 
listán szerepel?

Közbeszerzési keret-
megállapodásból a 
megfelelő eszköz 

kiválasztása.

Három árajánlat 
bekérése.

IGEN NEM

NEM

IGEN

Megrendelő lap a szervezeti egység 
vezetőjének aláírásával.

Megrendelés 
dokumentumainak 

átadása a pénzügyi 
főosztály részére

Eszközigény

Feljegyzés készítése, 

melyben rögzítésre kerül 
a KEK KH informatikai 

egyetértés ténye. 

Megrendeléshez 
szükséges 

dokumentumok 

elkészítése.

Támogató szakmai 
feljegyzés elkészítése.

Szakmailag 

megfelelő?

Eszközbeszerzés 
megindítása.

IGEN

Hiánypótlásra, javításra 
visszaadva.

01/2011 KEK KH 

szakmai ajánlás alapján 
informatikai egyetértés 

megkérése.

KEK KH egyetért a 
beszerzéssel?

IGEN

NEM

Az eszköz kiadása

Informatikai 

szempontból 
kiadható?

IGEN

3. sz. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

Kötelezettségvállalás, Ellenjegyzés, 

Utalványozás, Érvényesítés rendjéhez 
(Igénylőlap Árubeszerzéshez, 

szolgáltatáshoz, egyszeri, szerződést nem 
igénylő megrendeléshez

Feljegyzés az eszköz beszerzésének 
informatikai indoklásával .

Feljegyzés az eszköz beszerzésének a KEK 
KH 01/2011 szakmai ajánlásnak megfelelően 

a KEK KH informatikai egyetértésének 
tényének rögzítéséről.

A KEK KH 01/2011 szakmai ajánlásnak 
megfelelő informatikai egyetértést megkérő 

formanyomtatvány.



  

 

Informatikai hibaelhárítás 

 

 

Meghibásodás 
jelzése

Az eszköz kiadása

Saját erőforrások 
felhasználásával 

javítható?

Feladatdelegálás

Helyzetfelmérés, 
szakmai konzultáció

NEM

Helyszíni javítás 
elvégzése

IGEN NEM

Javítás és 
anyagfelhasználás 

dokumentálása

Központi közbesz. 

listán szerepel?

Közbeszerzési keret-
megállapodásból a 
megfelelő eszköz 

kiválasztása.

Három árajánlat 
bekérése.

IGEN

NEM

Megrendelés 
dokumentumainak 

átadása a pénzügyi 
főosztály részére

Feljegyzés készítése, 
melyben rögzítésre kerül 
a KEK KH informatikai 

egyetértés ténye. 

Megrendeléshez 
szükséges 

dokumentumok 
elkészítése.

Támogató szakmai 
feljegyzés elkészítése.

Szakmailag 
megfelelő?

Eszközbeszerzés 
megindítása.

IGEN

01/2011 KEK KH 

szakmai ajánlás alapján 
informatikai egyetértés 

megkérése.

KEK KH egyetért a 
beszerzéssel?

IGEN

NEM

NEM

Hiánypótlásra, javításra 
visszaadva.

Megrendelő lap a szervezeti egység 
vezetőjének aláírásával.

3. sz. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

Kötelezettségvállalás, Ellenjegyzés, 

Utalványozás, Érvényesítés rendjéhez 
(Igénylőlap Árubeszerzéshez, 

szolgáltatáshoz, egyszeri, szerződést nem 
igénylő megrendeléshez

Feljegyzés az eszköz beszerzésének 
informatikai indoklásával.

Feljegyzés az eszköz beszerzésének a KEK 
KH 01/2011 szakmai ajánlásnak megfelelően 

a KEK KH informatikai egyetértésének 
tényének rögzítéséről.

A KEK KH 01/2011 szakmai ajánlásnak 
megfelelő informatikai egyetértést megkérő 

formanyomtatvány.

Garanciális eszköz? Garanciális javítás
Hibabejelentés a 

garanciális szerviz 
részére.

IGEN

Hibabejelentő levél a garanciális szerviz 
részére.



  

 

Informatikai eszközmozgatás 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány egy 
példánya a pénzügyi 

főosztályra

Eszköz mozgatás 
igény jelzése

Az eszköz 
megfelelően 

működik?

Eszközmozgatási formanyomtatvány

Feladatdelegálás

Előzetes egyeztetés az 
eszközt használó 

dolgozóval

Anyagmozgatás

Eszközkonfiguráció

Tesztelés

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

kitöltése

NEM

IGEN

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány egy 

példánya az informatikai 
főosztályra



  

 

Informatikai eszközök aktív állományba helyezése 

 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány egy 
példánya a pénzügyi 

főosztályra

Eszköz aktív 
állományba 
helyezése

Az eszköz 
megfelelően 

működik?

Eszközmozgatási formanyomtatvány

Feladatdelegálás

Eszközkiválasztás

Előzetes konfigurálás

Helyszíni konfiguráció

Tesztelés

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

kitöltése

NEM

IGEN

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány egy 

példánya az informatikai 
főosztályra

Anyagmozgatás



  

 

Informatikai eszköz kivonása aktív állományból 

 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány egy 
példánya a pénzügyi 

főosztályra

Eszközkivonás 
igény megjelenése

Eszközmozgatási formanyomtatvány

Feladatdelegálás

Előzetes egyeztetés az 
eszközt használó 
szervezeti egység 

vezetőjével

Anyagmozgatás az 
informatikai raktárba

Eszközkonfiguráció, 

tárolásra előkészítés

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

kitöltése

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány egy 

példánya az informatikai 
főosztályra



  

 

Informatikai eszköz selejtezése 

 

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány egy 
példánya a pénzügyi 

főosztályra

Selejtezési igény 
megjelenése

Eszközmozgatási formanyomtatvány

Feladatdelegálás

Eszköz helyszíni 
bevizsgálása

Anyagmozgatás az 
informatikai raktárba

Eszközkonfiguráció, 

tárolásra előkészítés

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány 

kitöltése

Eszközmozgatási 
formanyomtatvány egy 

példánya az informatikai 
főosztályra

Működőképes

Informatikai szakmai 

követelményeknek 
megfelel

IGEN

IGEN NEM

NEM
Szükség esetén további 
szakvélemény bekérése

Szakvélemény az alábbi tartalommal
Az eszköz gazdaságosan nem javítható vagy

az eszköz nem javítható

Előterjesztés 
selejtezésre

Selejtezésre átadás 

Eszköz selejtezésre 
előkészítés

Feljegyzés a selejtezendő eszközről



  

 

Nyomat-előállító eszköz hibaelhárítás 

 

 

Meghibásodás 
jelzése

Az eszköz kiadása

Saját erőforrások 
felhasználásával 

javítható?

Feladatdelegálás

Helyzetfelmérés, 
szakmai konzultáció

Helyszíni javítás 
elvégzése

IGEN NEM

Javítás és 
anyagfelhasználás 

dokumentálása

Központi közbesz. 
listán szerepel?

Közbeszerzési keret-
megállapodásból a 
megfelelő eszköz 

kiválasztása.

Három árajánlat 
bekérése.

IGEN

NEM

Megrendelés 
dokumentumainak 

átadása a pénzügyi 
főosztály részére

Feljegyzés készítése, 

melyben rögzítésre kerül 
a KEK KH informatikai 

egyetértés ténye. 

Megrendeléshez 
szükséges 

dokumentumok 
elkészítése.

Támogató szakmai 
feljegyzés elkészítése.

Szakmailag 

megfelelő?

Eszközbeszerzés 
megindítása.

IGEN

01/2011 KEK KH 

szakmai ajánlás alapján 
informatikai egyetértés 

megkérése.

KEK KH egyetért a 
beszerzéssel?

IGEN

NEM

NEM

Hiánypótlásra, javításra 
visszaadva.

Megrendelő lap a szervezeti egység 
vezetőjének aláírásával.

3. sz. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

Kötelezettségvállalás, Ellenjegyzés, 

Utalványozás, Érvényesítés rendjéhez 
(Igénylőlap Árubeszerzéshez, 

szolgáltatáshoz, egyszeri, szerződést nem 
igénylő megrendeléshez

Feljegyzés az eszköz beszerzésének 
informatikai indoklásával.

Feljegyzés az eszköz beszerzésének a KEK 
KH 01/2011 szakmai ajánlásnak megfelelően 

a KEK KH informatikai egyetértésének 
tényének rögzítéséről.

A KEK KH 01/2011 szakmai ajánlásnak 
megfelelő informatikai egyetértést megkérő 

formanyomtatvány.

NEM

Garanciális eszköz? Garanciális javítás
Hibabejelentés a 

garanciális szerviz 
részére.

IGEN

Hibabejelentő levél a garanciális szerviz 
részére.

Teljes körű 
üzemeltetés 

körében érintett?

TÜSZ szerződés 
mellékletének megfelelő 

módon történő 
hibabejelentés.

IGEN

NEM

TÜSZ keretein belüli 
javítás.

Hibabejelentő formanyomtatvány TÜSZ 
szerviz részére.



  

 

Nyomat-előállító eszköz kellékanyag ellátás 

 

 

 

Kellékanyag igény 
megjelenése

Feladatdelegálás

NEM

Központi közbesz. 
listán szerepel?

Közbeszerzési keret-
megállapodásból a 
megfelelő eszköz 

kiválasztása.

Három árajánlat 
bekérése.

IGEN

NEM

Megrendelés 
dokumentumainak 
átadása a pénzügyi 
főosztály részére

Feljegyzés készítése, 
melyben rögzítésre kerül 
a KEK KH informatikai 

egyetértés ténye. 

Megrendeléshez 
szükséges 

dokumentumok 
elkészítése.

Támogató szakmai 
feljegyzés elkészítése.

Szakmailag 
megfelelő?

Eszközbeszerzés 
megindítása.

IGEN

01/2011 KEK KH 
szakmai ajánlás alapján 
informatikai egyetértés 

megkérése.

KEK KH egyetért a 
beszerzéssel?

IGEN

NEM

NEM

Hiánypótlásra, javításra 
visszaadva.

Megrendelő lap a szervezeti egység 
vezetőjének aláírásával.

3. sz. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

Kötelezettségvállalás, Ellenjegyzés, 
Utalványozás, Érvényesítés rendjéhez 

(Igénylőlap Árubeszerzéshez, 
szolgáltatáshoz, egyszeri, szerződést nem 

igénylő megrendeléshez

Feljegyzés az eszköz beszerzésének 
informatikai indoklásával.

Feljegyzés az eszköz beszerzésének a KEK 
KH 01/2011 szakmai ajánlásnak megfelelően 

a KEK KH informatikai egyetértésének 
tényének rögzítéséről.

A KEK KH 01/2011 szakmai ajánlásnak 
megfelelő informatikai egyetértést megkérő 

formanyomtatvány.

Teljes körű 
üzemeltetés 

körében érintett?

TÜSZ szerződés 
mellékletének megfelelő 

módon történő 
kellékanyag igénylés.

TÜSZ szerviz kiszállítja 
a kért kellékanyagot 

(tartalék pótlása)

Kellékanyag igény formanyomtatvány TÜSZ 
szerviz részére.IGEN

Kellékanyag átadás átvételi nyomtatvány.

Raktárnyilvántartó elektronikus kartoték.

Raktárban van 
igényelt 

kellékanyagból?

NEM

A szükséges 
kellékanyag felvétele a 

raktárból.

Az eszköz feltöltése az 
igényelt kellékanyaggal.IGEN

Az eszköz feltöltése a 
kihelyezett tartalék 

kellékanyaggal.



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Jogi és Koordinációs Főosztálya 

 

 

 

 

 A kommunikáció rendje 

 Hivatali bélyegző megrendelésének folyamata és nyilvántartása 

 Hivatali bélyegző selejtezésének folyamata 

 Együttműködési megállapodás 

 Határidő-túllépés nyilvántartása 

 Megyei Államigazgatási Kollégium szervezése 

 Megyei Államigazgatási Kollégium ügyintézése 

 Hivatali kapu létrehozásának folyamata 

 Érkeztetés 

 Iktatás 

 Irattározás 

 Iratkezelési segédletek nyilvántartása 

 Selejtezés 

 Iratkezelési ellenőrzések a Kormányhivatal szervezeti egységei vonatkozásában   
 Iratkezelési ellenőrzések önkormányzati hivataloknál 
 Iratkezelési szabályzatokkal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása önkormányzati hivatalok 

esetében 

 Elérhetőségi adatok frissítése 

 Szakmai gyakorlat rendje 

 A kormánymegbízotti utasítások koordinálásának folyamata 

 Közérdekű bejelentés 

 Ügyrendek véleményezése 

 Képzés szervezésének folyamata 

 Éves továbbképzési terv 

 Belső továbbképzések szervezése 

 Szakmai értekezletek, rendezvények szervezése 

 Egyéb rendezvények szervezése 

 Az ügykezelői alapvizsga és konzultáció lebonyolításának folyamata 

 Közigazgatási alapvizsga és konzultáció szervezésének folyamata 

 A közigazgatási szakvizsga szervezésének folyamata 

 Anyakönyvi szakvizsga 

 Építésügyi vizsga 

 Személyesen tartott munka- és tűzvédelmi oktatás folyamata 



 Az elektronikus munka- és tűzvédelmi oktatás folyamata 

 Tűzvédelmi szemle 

 Munkavédelmi szemle 

 Üzemi balesetek vizsgálata 

 Egyéb balesetek vizsgálata  
 Felvételi eljárás folyamata - járási hivatalok esetében 

 Felvételi eljárás folyamata - kormánymegbízott által gyakorolt kinevezési jogkör esetében 

 Másodfokú hatóság által hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata 

 Elsőfokú hatóság hatáskörben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata 

 A Kormányhivatal belső szervezeti egysége által hozott elsőfokú, illetve másodfokú 
közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata 

 A Kormányhivatal, mint munkáltató által hozott munkajogi intézkedések bírósági 
felülvizsgálatával kapcsolatos munkafolyamatok 

 A Kormányhivatal, mint felperes munkaügyi perben történő részvételének munkafolyamata 

 A Kormányhivatal által hozott munkáltatói intézkedés ellen benyújtott közszolgálati panasszal 
kapcsolatos munkafolyamatok 

 Közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perekkel kapcsolatos 
munkafolyamatok 

 A határidő túllépéssel összefüggő eljárás során a Döntőbizottság határozata ellen 
kezdeményezett peres eljárás munkafolyamata 

 A Kormányhivatal, mint felperes kisértékű peres eljárásban történő részvételének 
munkafolyamata 

 A Kormányhivatal, mint alperes kisértékű peres eljárásban történő részvételének 
munkafolyamata 

 Panaszok kivizsgálásának munkafolyamata a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 
szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján 

 A Jogi és Perképviseleti Osztály munkafolyamata a hatásköri vitával összefüggésben 

 Büntetőeljárás szükségességének felmerülése esetén alkalmazandó folyamat ábrája 

 Szerződés-tervezetek véleményezésének munkafolyamata 

 Szerződés-tervezetek jogi ellenjegyzéssel történő ellátásának munkafolyamata 

 A szerződés-tervezetek Jogi és Perképviseleti Osztály által történő elkészítésének 
munkafolyamata 

 Jogszabályok véleményezésének munkafolyamata, amennyiben a Jogi és Perképviseleti 
Osztály az összefogó szerv 

 Jogszabályok véleményezésének munkafolyamata, amennyiben nem a Jogi és Perképviseleti 
Osztály az összefogó szerv 

 Az egyes belső szervezeti egységektől a Jogi és Perképviseleti Osztályhoz beérkezett peres 
statisztikák feldolgozása 

 Az egyes járási hivataloktól a Jogi és Perképviseleti Osztályhoz beérkezett peres statisztikák 
feldolgozása 

 A Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálytól érkezett 
jelzálogjog törlési engedély ellenjegyzése 

 Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálytól érkezett jelzálogjog törlési engedély 
ellenjegyzése 

 

 



A kommunikáció rendje 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai irányító 

szervek 
 

Miniszterelnökség 

Kormánymegbízott 
 

Főigazgató 

 

Igazgató 

Ö álló szervezeti egység 
vezetői 

Ö álló szervezeti egység 
vezetői 

Vezető u kakört 
betöltő álla i 

tisztviselők 

  Vezető u kakört 
betöltő álla i 

tisztviselők 

 

Nem vezető munkakört betöltő 
alkalmazottak 

 

- állami tisztviselők 

- állami ügykezelők 

- munkavállalók (Mt. szerint) 

Nem vezető munkakört betöltő 
alkalmazottak 

 

- állami tisztviselők 

- állami ügykezelők 

- munkavállalók (Mt. szerint) 



Hivatali bélyegző megrendelésének folyamata és nyilvántartása

Az elkészült bélyegzők átadásáról jegyzőkönyv készítése a bélyegző-nyilvántartó irodájában

Határidő: az elkészült bélyegzők átadásakor Felelős: bélyegző-nyilvántartó

A bélyegző elkészítéséről a szervezeti egység vezetőjének tájékoztatása, majd a bélyegző-
nyilvántartó könyvbe lenyomat készítése

Határidő: a beérkezéstől számított 30 napon 
belül Felelős: bélyegző-nyilvántartó

A feljegyzés jóváhagyása esetén a bélyegző-igénylőlap eljuttatása a Pénzügyi és 
Gazdélkodási Főosztály részére megrendelés céljából, ügyrendbe ütközés esetén az igénylés 

elutasítása
Határidő: a beérkezéstől számított 30 napon 

belül Felelős: bélyegző-nyilvántartó

Az ellenőrzésről feljegyzés készítése a Jogi és Koordinációs Főosztály főosztályvezető-
helyettesének elbírálásra

Határidő: a beérkezéstől számított 30 napon 
belül Felelős: Szervezeti egység vezetője

A Jogi és Koordinációs Főosztály bélyegző-nyilvántartója összeveti a beérkezett igénylőlap 
tartalmát a bélyegzőt igénylő szervezeti egység ügyrendjével, valamint a már részükre kiadott 

bélyegzők nyilvántartásával
Határidő: a beérkezéstől számított 30 napon 

belül Felelős: bélyegző-nyilvántartó

A szervezeti egység vezetője által kitöltött és aláírt bélyegző igénylőlap eljuttatása a
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának

Határidő: eseti jelleggel Felelős: szervezeti egység



Hivatali bélyegző selejtezésének folyamata

A bélyegzők megsemmisítése

Határidő: folyamatosan Felelős: bélyegző-nyilvántartó

A selejtezésre visszaadott bélyegzőről lenyomat készítés a selejtezési jegyzőkönyvben

Határidő: haladéktalanul Felelős: bélyegző-nyilvántartó

A bélyező-nyilvántartó irodájában a selejtezésre szánt bélyegzőről lenyomat készítése, illetve 
a bélyegző visszaadása tényének rögzítése a 

bélyegző-nyilvántartó könyvben

Határidő: eseti jelleggel Felelős: bélyegző-nyilvántartó

A szervezeti egység által selejtezésre szánt bélyegzőinek eljuttatása a B.-A.-Z. Megyei 
Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának bélyegző-nyilvántartójához

Határidő: eseti jelleggel Felelős: szervezet egység



Együttműködési megállapodás

Megállapodás kormánymegbízott úr általi aláírása

Határidő: beérkezést követően Felelős: kormánymegbízott

Kijavított megállapodás megküldése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

számára

Határidő: folyamatos Felelős: érintett szerv 

Megállapodás visszaküldése kijavítás céljából, amennyiben az a jogszabályoknak nem 
megfelelő

Határidő: folyamatos Felelős: ügyintéző

Megállapodás ügyintéző által történő jogi megfelelőségének vizsgálata

Határidő: beérkezést követően Felelős: ügyintéző

Az együttműködéssel érintett szervezet megküldi a megállapodást a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak

Határidő:  folyamatos Felelős: érintett szervezet



Határidő: i de  hó ap 5. apja Felelős: az ügyi tézési határidők 
figyele el kísérését végző ügyi téző

Határidő-túllépés yilvá tartása

Jele tés egkérése ügyi tézési
határidő eghosszabbításáról, illetve túllépéséről

Határidő: - Felelős: az ügyi tézési határidők 
figyele el kísérését végző ügyi téző

A szervezeti egységekről beérkező, havi bo tásba  egjele ő jele tések 
figyele el kísérése, átteki tése

Feljegyzés kor á y egbízott úr részére az esetleges határidő túllépésekről, 
vala i t feltü tetett változásokról

Határidő: i de  hó ap . apja Felelős: az ügyi tézési határidők 
figyele el kísérését végző ügyi téző

I tézkedési terv bekérése a agy ügyhátralékkal re delkező szervezeti 
egységektől

Határidő: - Felelős: az ügyi tézési határidők 
figyele el kísérését végző ügyi téző



Megyei Államigazgatási Kollégium szervezezése

A változásoknak megfelelően elkészített, hatályos jelenléti ív aláírattatása 

Határidő: az ülés napja Felelős: a Kormányhivatal Jogi és 
Koordinációs Főosztályának vezetője

Az ülés megtartásához szükséges technikai feltételek biztosítása (terem 
berendezése, vendéglátás megszervezése)

Határidő: az ülést megelőzően Felelős: a Kormányhivatal Jogi és 
Koordinációs Főosztályának vezetője

A MÁK ülés helyszíneként szolgáló terem lefoglalása

Határidő: az ülést megelőzően Felelős: a Kormányhivatal Jogi és 
Koordinációs Főosztályának vezetője 



Borsod-Abaúj-Ze plé  Megyei Álla igazgatási Kollégiu  ügyi tézése

A MÁK által kialakított állásfoglalásokról a tagokat (elektronikus levélben) írásban kell tájékoztatni.  

Határidő: az ülést követően 
Felelős: a Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának 

vezetője 

Az ülésen hanganyag-felvételre kerül sor,  amelyről emlékeztető készül. Az emlékeztető 2 példányban készül, melyhez csatolni 
kell a jelenléti ívet, a tag távolléte esetén az őt helyettesítő meghatalmazást, valamint a MÁK és a Kollégium állásfoglalásánál a 

kisebbségi véleményt képviselők által esetleg megfogalmazott írásbeli javaslatot. Az emlékeztető egy példányát meg kell 
küldeni a Miniszterelnökség részére.  

Határidő: az ülést követően 
Felelős: a Kormányhivatal Koordinációs - és Szervezési 

Főosztályának vezetője 

Meghívó megküldése a MÁK tagjainak, állandó és eseti meghívottjainak . A meghívóhoz csatolni kell a kísérőlevelet és az ülésre 

írásos előterjesztést is. 

Határidő: az ülést megelőzően 5 munkanappal 
Felelős: a Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának 

vezetője 

Az ülés állandó tagjainak és állandó meghívottjainak személyében és elérhetőségében bekövetkező változások áttekintése, és 
ennek megfelelően jelenléti ív készítése. 

Határidő: az ülést megelőzően Felelős: a MÁK ügyintézéssel megbízott ügyintéző 

A MÁK lehetőség szerint negyedévente, de évente legalánn egy ülést tart melyek ütemezését és témaköreit az Éves Munkaterv 
tartalmazza. Az Éves Munkatervre vonatkozó javaslatokat az állandó tagoknak és a meghívottaknak el kell fogadni.  

Határidő: a tárgy év eleje Felelős: a MÁK állandó tagjai és meghívottai  



Hivatali kapu létrehozásának folyamata

A kormánymegbízott úr által aláírt csatlakozási kérdőívek szerkeszthető word, illetve PDF 
formátumban történő megküldése a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. részére

Határidő: haladéktalanul Felelős: ügyintéző

A tartalmilag megfelelő csatlakozási kérdőívek megküldése kormánymegbízott úr részére 
aláírásra. Hibás kitöltés, illetve hiány esetén a csatlakozási kérdőív visszaküldése a szervezeti 

egység részére

Határidő: folyamatos Felelős: ügyintéző

A beérkezett csatlakozási kérdőív tartalmi ellenőrzése 

Határidő: beérkezéstől számított 30 nap Felelős: ügyintéző

A hivatali kapu létrehozására szolgáló csatlakozási kérdőív kitöltése és megküldése a B. -A.-Z. 

Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya részére

Határidő: eseti jelleggel Felelős: szervezeti egység 



Érkeztetés

Jogkövetkez é y fűződése eseté  papír alapú irat orítékjá ak satolása az irathoz
Határidő: érkeztetéskor Felelős: ügykezelő

Elektro ikusa  érkező külde é y eg yithatóságá ak elle őrzése

Határidő: érkeztetéskor Felelős: ügykezelő

Papír alapú külde é y eseté  érkeztető élyegző le yo atá ak elhelyezése a orítéko /irato , rovatai ak kitöltése

Határidő: érkeztetéskor Felelős: ügykezelő

"Feladó is eretle " szövegrész feltü tetése, ha a feladó olvashatatla , évtele
Határidő: érkeztetéskor Felelős: ügykezelő

Érkeztetési azo osító ellőzése, ha az érkeztetés ikatással egyidejűleg törté ik

Határidő: érkeztetéskor Felelős: ügykezelő

Érkeztetés yilvá tartása érkeztető kö yv e
Határidő: érkeztetést követőe  haladéktala ul Felelős: ügykezelő

Elektro ikus vagy papír alapú adathordozó  érkező külde é y eseté  érkeztetési azo osító 
elhelyezése a kísérő lapo

Határidő: érkeztetés köz e Felelős: ügykezelő

Beérkező külde é y papír alapú, elektro ikus  érkeztetése

Határidő: eérkezés apja, legkéső  azt követő ap Felelős: ügykezelő



Iktatás

Átirat élkül, tová ítás éljá ól érkező irat ásolása, ásoláso  iktató élyegző le yo atá ak elhelyezése

Határidő: iktatást követőe  haladéktala ul Felelős: ügykezelő

Eredeti irat iktatható, orítólap, üres lap e

Határidő: iktatáskor Felelős: ügykezelő

Iktató élyegző le yo ata helyhiá y iatt e  lehetséges, a élyegző le yo at élkül kell az irato  feltü tet i

Határidő: iktatáskor Felelős: ügykezelő

Az iktató élyegző rovatai ak kitöltése

Határidő: iktatáskor Felelős: ügykezelő

Elektro ikus iktatókö yv e törté ő ejegyzés, egyidejűleg iktató élyegző le yo ata az irato

Határidő: iktatáskor Felelős: ügykezelő

Érkező, keletkező iratot iktatással yilvá tarta i

Határidő: eérkezés apja, legkéső  azt követő ap Felelős: ügykezelő



IRATTÁROZÁS

Az iratok szétválogatása irattári tételszá  szeri t, ügyiratszá  szeri t üvekvő szá sorre de 
tétel

Határidő: folya atos Felelős: Ügyi téző, ügykezelő

A Poszeido  ügyiratkezelő re dszer e  törté ő irattározási feladatok ellátása

Határidő: folya atos Felelős: Ügyi téző, ügykezelő

Az iratok átadása tételes iratjegyzékkel

Határidő: folya atos Felelős: Ügyi téző

Egyeztetés a Jogi és Koordi á iós Osztály Koordi á iós, Szervezési és Iartkezelési Osztályával 
az iratok átadásáról

Határidő: folya atos Felelős: Szervezeti egység vezetője

Az  irattározás e gedélyezése 

Határidő: folya atos Felelős: Szervezeti egység vezetője

Az irattározásra kijelölt ügyiratok alszá  szeri t övekvő sorre d e  törté ő elhelyezése az 
előadói ív e , az előadói ív hiá ytala  kitöltése 

Határidő: szükség szeri t Felelős: Ügyi téző

A Poszeido  ügyiratkezelő re dszer e  irattározott iratok irattár a helyezése

Határidő: folya atos Felelős: Ügykezelő,ügyi téző



Iratkezelési segédletek yilvá tartása a Kor á y egbízott közvetle  vezetése 
alatt álló szervezeti egységek eseté

Az igé ylők értesítése és az iratkezelési segédletek átadása

Határidő: a hitelesítést követő u ka ap Felelős: ügykezelő

Az iratkezelési segédletek fő yilvá tartó kö yv e  törté ő yilvá tartás a vétele és 
hitelesítése

Határidő: a kérele  eérkezését követőe  
haladéktala ul

Felelős: az iratkezelés felügyeletéért felelős 
szervezeti egység vezetője

Az  iratkezelési segédletekre vo atkozó kérele  leadása

Határidő: szükség szeri t Felelős: szervezeti egység vezetője

Iratkezelési segédletek eszerzése

Határidő: szükség  szeri t Felelős: Jogi és Koordi á iós Főosztály, 
Pé zügyi és Gazdálkodási Főosztály



SELEJTEZÉS

A kiselejtezett irata yag egse isítésére törté ő elszállítása

Határidő:  folya atos Felelős: Jogi és Koordi á iós Főosztály Koordi á iós, Szervezési 
és Iratkezelési Osztály, Pé zügyi és Gazdálkodási  Főosztály

A selejtezés e gedélyezése a selejtezési jegyzőkö yv visszaküldött példá yára írt záradékkal

Határidő:  folya atos Felelős: B.-A.-Z. Megyei Levéltár igazgatója

Selejtezés e gedélyeztetése a Levéltárral a selejtezés alá vo t iratok évköré ek és 
tételszá á ak egjelölése ellett 

Határidő: a selejtezés egkezdése előtt 3  appal Felelős: ügyi téző

Selejtezési jegyzőkö yv készítése 3 példá y a  selejtezési iratjegyzékkel

Határidő: i de  év ájus 3 -ig Felelős: ügyi téző, ügykezelő

A lejárt egőrzésű, selejteze dő irata yag kiválogatása a 3 tagú selejtezési izottság 
javaslata alapjá  

Határidő: folya atos i de  év ájus 3 -ig Felelős: ügyi téző, ügykezelő

Jogi és Koordi á iós Főosztály vezetőjé ek javaslatára  a főigazgató által  legalá   3 tagú 
selejzetési izottság kijelölése érdeké e  feljegyzés készítése

Határidő: i de  év  elejé Felelős:ügyi téző 



Iratkezelési elle őrzések a Kor á yivatal szervezeti egységei vo atkozásá a

A szervezeti egységek vezetői által elfogadott jegyzőkö yv és szükség szeri t  i tézkedési terv 
visszaküldése a Jogi és Koordi á iós Főosztályra

Határidő: postafordultával Felelős: az elle őrzött szerv vezetője

Iratkezelési elle őrzési jegyzőkö yv elkészítése és egküldése 2 példá y a  a szervezeti 
egységek vezetői részére

Határidő: az elle őrzést követőe  azo al vagy 
legkéső  5 u ka apo  elül

Felelős: az iratkezelési elle őrzést vezető 
álla i tisztviselő 

Az elle őrzési eg ízólevelek sze élyese  törté ő átadása az elle őrzött szervezeti egység 
vezetőjé ek

Határidő: az iratkezelési elle őrzés apja Felelős: az iratkezelési elle őrzést vezető 
álla i tisztviselő  

Iratkezelési elle őrzést végző álla i tisztviselők elle őzési eg ízólevelei ek elkészítése

Határidő: legkéső  az iratkezelési elle őrzés 
napja

Felelős: az iratkezelési elle őrzést vezető 
álla i tisztviselő 

Elfogadott iratkezelési elle őrzési üte terv alapjá  értesítés az iratkezelési elle őrzésről az 
elle őrzött szervezeti egység vezetője részére

Határidő: az elle őrzés kitűzött apját 
egelőzőe  5 u ka appal 

Felelős: az iratkezelési elle őrzést vezető 
álla i tisztviselő

Utóelle őrzés lefolytatása

Határidő: szükség eseté Felelős: az iratkezelési elle őrzést vezető álla i 
tisztviselő



Iratkezelési elle őrzések ö kor á yzati hivatalok ál

Aláírt elle őrzési jegyzőkö yv egy példá yá ak egküldése a Magyar Ne zeti Levéltár 
B.-A.-Z. Megyei Levéltára részére

Határidő: az aláírt jegyzőkö yv beérkezését 
követőe Felelős: ügyi téző

Elle őrzési jegyzőkö yv 3 példá yba  törté ő egküldése véle é yezésre, aláírásra a jegyző ek

Határidő: legkésőbb az elle őrzés befejezését 
követő 5 u ka apo  belül Felelős: ügyi téző

Elle őrzési jegyzőkö yv készítése

Határidő: az elle őrzést követőe  azo al vagy 
legkésőbb 5 u ka apo  belül Felelős: ügyi téző

Helyszí i elle őrzés elvégzése egbízólevéllel

Határidő: az elle őrzés apja Felelős: ügyi téző

Értesítés küldése a jegyző ek

Határidő: elle őrzés  egkezdése előtt legalább 
10 munkanappal

Felelős: ügyi téző

Iratkezelési elle őrzési üte terv készítése  a Magyar Ne zeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei Levéltárával 
egyeztetve

Határidő: i de  év ja uárjába Felelős: ügyi téző

Utóelle őrzés lefolytatása

Határidő: szükség eseté Felelős: ügyi téző



Iratkezelési sza ályzatokkal kap solatos egyetértési jog gyakorlása ö kor á yzati 
hivatalok eseté e

Az egyedi iratkezelési sza ályzatok eküldése  példá y a  ódosítás eseté   
példá y a

Az ö kor á yzatok egyedi iratkezelési sza ályzatá ak átteki tése és véle é y 
előkészítése

Észrevételekről, ódosító javaslatokról tájékoztatás küldése a jegyző ek

Módosított egyedi iratkezelési sza ályzat visszaküldése

A ódosított egyedi iratkezelési sza ályzat egküldése a Levéltár ak  példá y a

Egyetértési jog gyakorlása

A Levéltár igazgatója által aláírt visszaküldött iratkezelési sza ályzattal kap solatos 

Az egyedi iratkezelési sza ályzat egküldése a Magyar Ne zeti Levéltár B.-A.-Z. Megyei 

Levéltárá ak, vala i t a jegyző ek

Határidő: egyetértési jog gyakorlását 
követőe Felelős: ügyi téző

Határidő: egyedi iratkezelési sza ályzat 
eérkezése utá Felelős: Kor á yhivatal vezetője

Határidő: egyedi iratkezelési sza ályzat 
átvételét küövetőe Felelős: B.-A.-). Megyei Levéltár igazgatója

Határidő: szükség szeri t Felelős: jegyző

Határidő: szükség szeri t Felelős: ügyi téző

Határidő: szükség szerint Felelős: ügyi téző

Határidő: a levél e  eghatározott idő e Felelős: jegyző

Határidő: a ódosított sza ályzat 
átteki tése utá Felelős: ügyi téző



Jele tés egküldése az elérhetőségi adatok  aktualizálásáról

Elérhetőségi adatok frissítése

Jele tés egküldése az elérhetőségi adatok  aktualizálásáról

Határidő: i de  hó ap 5. apja Felelős: szervezeti egység

A szervezeti egység által egküldött elérhetőségi adatok összegzése

Határidő: a beérkezést követőe  azo al Felelős: ügyi téző

Az összesített elérhetőségi adatok egküldése a Mi iszterel ökség részére

Határidő: i de  hó ap . apja Határidő: ügyi téző



Szakmai gyakorlat rendje

A gyakorlat efejezését követőe  igazolás egküldése a Jogi és Koordi á iós Főosztály 
részére

Határidő: a gyakorlat efejezését 
követőe Felelős: Szervezeti egység

Gyakorlati helyet iztosító szervezeti egység tájékoztatása a hallgató gyakorlatá ak 
egkezdéséről, illetve u ka- és tűzvédel i oktatás egtartásá ak kötelezettségéről

Határidő: a foglalkoztatási e gedély 
kor á y eg ízott úr által törté ő 

aláírását követőe
Felelős: Ügyi téző

A foglalkoztatási e gedély visszaérkezését követőe  egyedi egállapodás egküldése a 
felsőoktatási i téz é y ek, illetve hallgató tájékoztatása, hogy a szervezeti egység 

fogadja szak ai gyakorlat letöltésére

Határidő: eérkezést követőe  
azonnal 

Felelős: ügyi téző

A kérele  és a foglalkoztatási e gedély eérkezését követőe , a foglalkoztatási 
e gedély, ö élterjaz és otivá iós levél egküldése a kérel e  egjelölt szervezeti 

egység részére

Határidő: a kérele  eérkezését és 
átteki tését követőe  azo al Felelős: ügyi téző



A kor á y eg ízotti utasítások koordi álásá ak folya ata

Kor á y eg ízotti utasítások koordi álása

Határidő: folya atos Felelős: ügyi téző 

Szervezeti egységek ezetői által  3 példá y a  ter ezetek előkészítése, ajd ord 
for átu a  átteki tés éljá ól egküldése a Jogi és Koordi á iós Főosztály részére

Határidő: folya atos Felelős: szervezeti egység vezetője 

A Kor áy eg ízotti utasítás tartal i ele ei ek átteki tése és előzetes jó áhagyása 
érdeké e  főigazgatóhoz törté ő to á ítása

Határidő: a kor á y egbízotti utasítás 
tervezeté ek beérkezését követőe Felelős: szervezeti egység vezetője

Tartal i hiá yosság eseté  a kor á y eg ízotti utasítás isszaküldése az éri tett 
szer ezeti egység ezetőjé ek

Határidő: 15 apo  belül Felelős: szervezeti egység vezetője

Ho lapo  törté ő közzététel

Határidő: haladéktala ul, de legkésőbb a 
egküldést követő ap

Felelős: Pé zügyi és Gazdálkodási 
Főosztály I for atikai Osztálya

Nyil á tartás ezetése

Határidő: folyamatosan Felelős: ügyi téző



Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 
Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 

      

Közérdekű ejele tés

            Feladat szak ai jellegű eadvá yok ál

Áttétel az eljárásra jogosult szerv ek 
tájékoztatás, i tézkedés kérésével 

Fu k io ális feladatok:
Bejele tő tájékoztatása hatáskör, illetékesség hiá yáról, illetve a jogsza ályi 

lehetőségekről

Közérdekű ejele tések, évtele  ejele tések hatásköri és illetékességi  
követel é yek ek való egfelelésé ek vizsgálata  Pa asztv.

Közérdekű ejele tések koordi álása 

Felelős: ügyintézőHatáridő: Panasztv. rendelkezései 
szerint

Határidő: 8 napon belül

Bejele tő tájékoztatása az áttétel
egtörté téröl

Felelős: ügyintézőFelelős: ügyintéző
Határidő: Panasztv. rendelkezései 

szerint

Határidő: 30 nap

Felelős: ügyintéző

Határidő: áttétellel 
egyidejűleg Felelős: ügyintéző

Felelős: ügyintéző



Ügyre dek véle é yezése

A szervezeti egységek által egküldött ügyre dek tervezeté ek átteki tése  

Határidő: folya atos Felelős: ügyi téző  

A főigazgató részére feljegyzés készítése a véle é yezésről 

Határidő: átteki tést követőe  Felelős: ügyi téző  

Feljegyzés egküldése az éri tett szervezeti egység vezetőjé ek 

Határidő: átteki tést követőe  Felelős: ügyi téző 

Szervezeti egység vezetője által ódosított és egküldött ügyre d átteki tése 

Határidő: a ódosított ügyre d 
eérkezését követőe  

Felelős: ügyi téző 

Megküldés kor á y eg ízott úr részére jóváhagyás éljá ól  

Határidő: a ódosított ügyre d 
eérkezése utá  

Felelős: ügyi téző 

Az ügyre d egküldése a szervezeti egység vezetője részére  

Határidő: kor á y eg ízotti jóváhagyást 
követőe  

Felelős: ügyi téző 

Honlapon törté ő közzététel érdeké e  tová ítás a Pé zügyi és Gazdálkodási 
Főosztály I for atikai Osztálya részére 

Határidő: kor á y eg ízotti aláírást 
követőe  haladéktala ul 

Felelős: Jogi és Koordi á iós Főosztály 
vezetője 



•Az aláírt egbízási szerződések és teljesítési igazolások átadása elle jegyzésre és szá fejtésre a Pé zügyi Főosztály részére

Képzés szervezésé ek folya ata

Statisztikai adatszolgáltatás és képzés lezárása

Határidő: tárgyév július . és tárgyévet 
követő ja uár . Felelős: ügyi téző

Az aláírt eg ízási szerződések és teljesítési igazolások átadása elle jegyzésre és 
szá fejtésre a Pé zügyi és Gazdálkodási Főosztály részére

Határidő: az aláírt szerződések 
eérkezését követőe   Felelős: ügyi téző

Képzés le o yolítása

Határidő: képzés apja Felelős: ügyi téző

A képzési doku e tá iók előkészítése

Határidő: képzést egelőző ap Felelős: ügyi téző

Egyeztetés a képzés előadóival, tré ereivel

Határidő: a képzést egelőző 3 héttel Felelős: ügyi téző

Képzések eghirdetése, hallgatók vagy u káltatók tájékoztatása

Határidő: a jele tkezés eérkezését 
követőe Felelős: ügyi téző

Képzések irá ti igé yek fel érése

Határidő:  appal a képzés előtt Felelős: ügyi téző



Éves tová képzési terv

Éves tová képzési terv egküldése a  Ne zeti Közszolgálati Egyete                                
a tová iak a : NKE  részére     

NKE országos szi tű tervösszesítése

Értékelő Jele tés egküldése az NKE részére

NKE részéről Jele tés készítése a i iszter részére

Határidő:  tárgyév ár ius 5. apjáig Felelős: kijelölt tisztviselő

Határidő: 15 munkanap Felelős:  NKE

Határidő: tárgyévet követő év ár ius 5. Felelős: kijelölt tisztviselő

Határidő: tárgyévet követő év április 3 . Felelős: NKE



Belső tová képzések szervezése

Képzések irá ti igé yek fel érése, tervezés, tervkészítés - Ne zeti Közszolgálati 

Jele tkezések yilvá tartása

Határidő: tárgyév ár ius 15. Felelős: ügyi téző

Képzések időpo tjai ak, helyszí é ek eghatározása, előadókkal törté ő egyeztetés

Határidő: folya atos Felelős: ügyi téző 

Mu káltatók, szervezeti egységek vezetői ek értesítése a képzés időpo tjáról

Képzés le o yolításával összefüggő szervezési feladatok: képzési doku e tá iók 
elkészítése, helyszí e  törté ő szervezési feladatok elvégzése

Határidő: képzés egkezdése előtt Felelős: ügyi téző 

Határidő: képzés egkezdése előtt egy 
héttel Felelős: ügyi téző 

Képzések zárása, ad i isztrá iós feladatok elvégzése

Nyilvá tartás vezetése a hallgatókról a képzések teljesítésével kap solat a

Határidő: képzés egkezdése előtt, 
vala i t a képzés apjá  Felelős: ügyi téző 

Határidő: képzést követőe Felelős: ügyi téző 

Szervezeti egység vezetői ek tájékoztatása a tová képzési kötelezettség teljesítéséről

Képzések zárása, összegzése, értékelése, ki utatások készítése

Felelős: ügyi téző Határidő: folya atos

Határidő: képzést követőe Felelős: ügyi téző 

Határidő: képzési időszak efejezését 
követőe Felelős: ügyi téző



Szak ai értekezletek, re dezvé yek szervezése

A szak ai re dezvé y zárása ad i isztrá iós, te h ikai, pé zügyi  

Határidő: A szak ai re dezvé yt követő  ap Felelős: Ügyi téző 

A szak ai re dezvé y lebo yolítása, fogadás  előkészítése 

Határidő: a szak ai re dezvé y apja Felelős: Ügyi téző 

Ad i isztrá iós feladatok, a szak ai re dezvé y doku e tu ai ak, te h ikai feltételei ek előkészítése 

Határidő: A szak ai re dezvé yt egelőző  ap Felelős: Ügyi téző 

Ellátás egszervezése igé ybejele tés, bevásárlás  

Határidő: A szak ai re dezvé y időpo tja előtt  appal Felelős: Ügyi téző 

A regisztrált résztvevők értesítése a po tosított időpo tról, helyszí ről, progra ról 

Határidő: A szak ai re dezvé y időpo tja előtt  héttel Felelős: Ügyi téző 

Az egyeztetések alapjá  a végleges api üte terv összeállítása 

A szak ai re dezvé y időpo tja előtt  héttel Felelős: Ügyi téző 

A eghívott előadókkal törté ő egyeztetés, az előadók felkérése 

Határidő: A szak ai re dezvé y időpo tja előtt  héttel Felelős: Ügyi téző 

A részvételi igé yek yilvá tartásba vétele résztvevői évsor összeállítása  

Határidő: A szak ai re dezvé y időpo tja előtt  hó appal Felelős: Ügyi téző 

A szak ai re dezvé y progra já ak összeállítása 

Határidő: A szak ai re dezvé y időpo tja előtt  hó appal Felelős: Ügyi téző 

A szak ai re dezvé y eghirdetése az időpo t, helyszí  egjelölésével; visszajelzés kérése 

Határidő: A szak ai re dezvé y időpo tja előtt ,  
hó appal Felelős: Ügyi téző 

Igé yfel érés 

Határidő: A szak ai re dezvé y időpo tja előtt  hó appal  Felelős: Ügyi téző 



Egyéb re dezvé yek szervezése

A re dezvé y zárása ad i isztrá iós, te h ikai, pé zügyi  

Határidő: A re dezvé yt követő  ap Felelős: ügyi téző 

A re dezvé y lebo yolítása 

Határidő:  A re dezvé y apja Felelős: ügyi téző 

Ad i isztrá iós feladatok, a re dezvé y doku e tu ai ak, te h ikai feltételei ek 
előkészítése 

Határidő: A re dezvé yt egelőző ap Felelős: ügyi téző 

Ellátás egszervezése igé ybejele tés, bevásárlás  

Határidő: A re dezvé y időpo tja előtt  appal Felelős: ügyi téző 

A regisztrált résztvevők értesítése a po tosított időpo tról, helyszí ről, progra ról 

Határidő: A re dezvé y időpo tja előtt  héttel Felelős: ügyi téző 

A eghívott előadókkal törté ő egyeztetés, az előadók felkérése 

Határidő: A re dezvé y időpo tja előtt  héttel Felelős: ügyi téző 

Jele tkezések yilvá tartásba vétele résztvevői évsor összeállítása  

Határidő: A re dezvé y időpo tja előtt  hó appal Felelős: ügyi téző 

A re dezvé y progra já ak összeállítása 

Határidő: A re dezvé y időpo tja előtt  hó appal Felelős: Ügyi téző 

A re dezvé y eghirdetése az időpo t, helyszí  egjelölésével; visszajelzés kérése 

Határidő: A re dezvé y időpo tja előtt ,  hó appal Felelős: ügyi téző 

Igé yfel érés 

Határidő: A re dezvé y időpo tja előtt  hó appal Felelős: ügyi téző 



Az ügykezelői alapvizsga és ko zultá ió le o yolításá ak folya ata

Statisztikai adatszolgáltatás és pé zügyi elszá olás az  NKE felé

Határidő: tárgyév július . és tárgyévet 
követő ja uár . Felelős: ügyi téző

Szá lázási tá lázat előkészítése és átadása a Pé zügyi és Gazdálkodási Főosztály részére

Határidő: vizsgát követő  héte  elül Felelős: ügyi téző

Vizsgadoku e tu ok előkészítése, vizsga vizsga iztos általi le o yolítása

Határidő: vizsgát egelőző ap és a vizsga 
napja

Felelős: ügyi téző, vizsga iztos

A  vizsga írás eli feladatlapjai ak letöltése a Pro o oról

Határidő: vizsgát egelőző apig Felelős: feladatlap ad i isztrátori 
jogsultsággal re delkező tisztviselő

A vizsga izottság összeállításá ak egküldése az OKV el öké ek

Határidő: a vizsgát egelőző  
munkanappal

Felelős: ügyi téző

Képzési doku e tu ok előkészítése, képzés egvalósítása

Határidő: a  képzést egelőző apig Felelős: ügyi téző

Mu káltatók értesítése a ko zultá ió és vizsga időpo tjáról, általá os tájékoztatás

Határidő: képzést egelőzőe  3  aptári 
nappal

Felelős: ügyi téző

A jele tkezési időszak lezárása, jele tkezések yilvá tartás a vétele

Határidő: képzést egelőző  aptári 
nappal

Felelős: ügyi téző

Az ügykezelői alapvizsgára és ko zultá ióra vo atkozó jele tkezési időszak/ok kiírása

Határidő: tárgyév elejé Felelős: ügyi téző



•Az aláírt egbízási szerződések és teljesítési igazolások átadása elle jegyzésre és szá fejtésre a Pé zügyi Főosztály részére

Közigazgatásia alapvizsga  és ko zultá ió szervezésé ek folya ata

Statisztikai adatszolgáltatás és pé zügyi elszá olás a Ne zeti Közszolgálati Egyete  
részére

Határidő: tárgyév július . és tárgyévet 
követő ja uár . Felelős: ügyi téző

A képzés zárása, szá lák kiállítása ésátadása a Pé zügyi és Gazdálkodási Főosztály részére 
szá lázás éljá ól

Határidő: a vizsga apját követő egy héte  
elül Felelős: ügyi téző

A  izo yítvá yok kiállítása

Határidő: a vizsgát követő apo Felelős: Ne zeti Közszolgálati Egyete

Az alapvizsga egszervezése, vizsga iztosok általi le o yolítása 

Határidő: a vizsga apjáig, illetve a vizsga 
apjá Felelős: ügyi téző, vizsga iztos

Az aláírt eg ízási szerződések és teljesítési igazolások átadása elle jegyzésre és 
szá fejtésre a Pé zügyi Gazdálkodási Főosztály részére

Határidő: az aláírt szerződések eérkezését 
követőe   Felelős: ügyi téző

A ko zultá iós doku e tu ok előkészítése, a ko zultá ió egszervezése

Határidő: a ko zultá iót egelőző apig Felelős: ügyi téző

A Jogi és Koordi á iós Főosztály Hu á politikai Osztályá ak u katársa által egtörté ik 
a jele tkezők u káltatói jóváhagyása a Pro o o re dszeré e  

Határidő: pró aidő lejárta utá Felelős: szervezeti egység vezetője

A ko zultá iós és vizsgaidőpo tok közzététele a Pro o o

Határidő:  appal a képzés vagy vizsga 
előtt Felelős: ügyi téző



A közigazgatási szakvizsga szervezésé ek folya ata

Az oktatók felterjesztése az Országos Közigazgatási Vizsga izottság OKV  titkárához

Határidő: a ko zultá ió egkezdését egelőző 
15.  munkanapig

Felelős: ügyi téző

Felkészítő ta folya ok oktatói ak kijelölése 

Határidő: a ko zultá iós időpo tok kijelölését 
követőe Felelős: vezető, ügyi téző

A u káltatók értesítése a ko zultá iós alkal akról

Határidő: a felkészítő apja előtt 3  appal Felelős: ügyi téző

Ko zultá iók/vizsgák időpo tjai ak és helyszí é ek kijelölése

Határidő: a eérkezett jele tkezéseket 
követőe Felelős: ügyi téző

A eérkező jele tkezések fogadása tartal i elle őrzés, elektro ikus yilvá tartás a vétel

Határidő: jele tkezési határidőig folya atosa Felelős: ügyi téző

Vizsgaidőszakok és jele tkezési határidők eghirdetése

Határidő: i de  év ja uár  5. Felelős: ügyi téző

A szakvizsgára eosztottak évsorá ak egküldése a választott vizsgatárgy feltü tetésével a 
területileg illetékes vizsgaszervező ek 

Határidő: i de  év ove er 5. apja
Felelős: a vizsgaszervező területi 

illetékességéhez tartozó szervezeti egység 
vezetője



A vizsgáztatók felkérése

Határidő: az OKV titkárá ak jóváhagyását 
követőe Felelős: ügyi téző

A vizsgáztatók OKV titkárához törté ő egküldése

Határidő: 5 u ka appal az első vizsga ap 
előtt Felelős: ügyi téző

A vizsga izottság kijelölése

Határidő: vizsga apok eghatározotását 
követőe Felelős: vezető, ügyi téző

Mu káltatók és vizsgázók értesítése  a vizsgaalkal akról 

Határidő: az első vizsga ap előtt 3  appal Felelős: ügyi téző

Ko zultá ió le o yolításával, zárásával összefüggő szervezési feladatok ellátása

Határidő: a ko zultá ió apja Felelős: ügyi téző

Ko zultá iós doku e tu ok előkészítése

Határidő: a ko zultá iót egelőző ap Felelős: ügyi téző

Felkészítő ta folya ok oktatói ak felkérése

Határidő: az OKV titkárá ak jóváhagyását 
követőe Felelős: ügyi téző



Statisztikák készítése

Határidő: egyedileg eghatározott Felelős: ügyi téző

Szá lázás a u káltatók részére

Határidő: az utolsó vizsga apot követőe  Felelős: ügyi téző

A  vizsgák zárása

Határidő: az utolsó vizsga apot követőe  Felelős: ügyi téző, vizsga iztos

A vizsga le o yolításával, összefüggő szervezési feladatok ellátása

Határidő: a vizsga apjá Felelős: ügyi téző, vizsga iztos

Vizsgadoku e tu ok előkészítése

Határidő: vizsgát egelőző ap Felelős: ügyi téző



A yakö yvi szakvizsga

A yakö yvi szakvizsga eghirdetése, jele tkezések yilvá tartás a vétele

Felkészítő ko zultá iók, vizsgák időpo tjai ak és helyszí ei ek eghatározása, egyeztetés 
az előadókkal

Mu káltatók értesítése a ko zultá ióról

Ko zultá iós doku e tu ok előkészítése, szervezési feladatok ellátása a képzés 
helyszí é

Vizsga soportok összeállítása, vizsgaértesítések egküldése a u káltatók ak

Gyakorlati vizsga izottság kijelölése

Vizsgadoku e tu ok előkészítése

Vizsgázók kiértesítése gyakorlati vizsga ered é yéről

A yakö yvi szakvizsga szá lázásához szükséges szá lare delvé y összeállítása a 
Pé zügyi és Gazdálkodási Főosztály részére

Határidő: egyedileg eghatározott Felelős: ügyi téző

Határidő: a képzés egkezdése előtt Felelős: ügyi téző

Határidő: a képzés egkezdése előtt Felelős: ügyi téző

Határidő: ko zultáció egkezdéséig Felelős: ügyi téző

Határidő: a ko zultáció utolsó apjától Felelős: ügyi téző

Határidő: vizsgát egelőzőe  Felelős: Kor á yhivatal vezetője 

Határidő: vizsgát egelőző apo Felelős: ügyi téző

Határidő: vizsgát követőe  Felelős: ügyi téző

Felelős: ügyi téző Határidő: gyakorlati vizsgát követő 7. ap

Határidő: vizsgát követőe Felelős: ügyi téző

Szó eli vizsga egvalósítása, izo yítvá y kiállítása

Szó eli vizsga izottság tagjai ak kijelölése

Határidő: vizsgát egelőzőe  Felelős: Kor á yhivatal vezetője 



Építésügyi vizsga

Statisztika készítése, yilvá tartások vezetése

Határidő: vizsgát követőe Felelős: ügyi téző

Vizsga zárása: vizsga yilvá tartás vezetése, egyé  ad i isztrá iós feladatok

Határidő: vizsga efejezését követőe Felelős: ügyi téző

Vizsgadoku e tu ok előkészítése, vizsga le o yolítása

Határidő: vizsga apjá  Felelős: ügyi téző és vizsga izottság

Vizsga izottság összeállítása

Határidő: 3  appal korá a Felelős: ügyi téző

Vizsga soportok összeállítás, vizsgaértesítések egküldése a 
u káltatók ak

Határidő: 3  appal korá a Felelős: ügyi téző

Ko zultá iós doku e tu ok előkészítése, szervezési feladatok ellátása a 
képzés helyszí é

Határidő: ko zultá ió egkezdéséig Felelős: ügyi téző

Felkészítő ta folya ok előadói ak kijelölése, felkérése

Mu káltatók értesítése a ko zultá ióról

Határidő: 5 appal korá a Felelős: ügyi téző

Felkészítő ko zultá iók, vizsgák időpo tjai ak és helyszí é ek 
eghatározása egyeztetések  az előadókkal

Határidő: folya atos Felelős: ügyi téző

Építésügyi vizsgára  jele tkezések yilvá tartás a vétele

Határidő: folya atos Felelős: ügyi téző

Határidő: folya atos Felelős: ügyi téző



Sze élyese  tartott u ka- és tűzvédel i oktatás folya ata

A z oktatási a yag iktatása, yilvá tartás a vétele

Határidő: a tesztek kitöltését követő  héte  
elül Felelős: tűzvédel i ügyi téző 

A kitöltött doku e tu ok elle őrzése, esetleges hi ák eg eszélése

Határidő: az oktatást követőe  
haladéktala ul Felelős: tűzvédel i ügyi téző

Az  oktatás egtartása, az oktatási a yag új kolléga részére törté ő re delkezésre o sátása 
, szükség eseté  szó eli kiegészítés

Határidő: elépés apjá  reggel 8. Felelős: Szervezeti egység vezetője

A Hu á politikai Főosztály tájékoztatása az oktatásra sze élyese  érkezők sze élyéről, 
létszá áról, az érkezés időpo tjáról

Határidő: elépés apja Felelős: Hu á politikai Főosztály



Az elektro ikus u ka- és tűzvédel i oktatás folya ata

Az oktatási apló egőrzése

Határidő: a eküldést követőe  5 év Felelős: Ügyi téző

Há yosság eseté  a doku e tu ok pótlása

Határidő: a hiá yosság észlelését követőe Felelős: Ügyi téző

A eérkező oktatási a yag iktatása, yilvá tartás a vétele, a tesztek javítása

Határidő: a tesztek eérkezését követő  héte  elül Felelős: Ügyi téző

A kitöltött doku e tu ok visszaküldése a Jogi és Koordi á iós Főosztály részére

Határidő: az oktatást követőe  postafordultával Felelős: Szervezeti egység vezetője

Az  oktatás egtartása, az elektro ikus a yag új kolléga részére törté ő re delkezésre 
o sátása 

Határidő: elépés apjá  reggel 8. Felelős: Szervezeti egység vezetője

A Jogi és Koordi á iós Főosztály Hu á politikai Osztályá ak tájékoztatását követőe  
elektro ikus oktatási a yag egküldése a szervezeti egység vezetője részére

Határidő: elépés apjáig Felelős: Ügyi téző



Tűzvédel i sze le

A doku e tu ok egküldése az éri tettek részére 
Határidő: a jóváhagyást követőe  5 

u ka apo  elül Felelős: tűzvédel i ügyi téző

A jegyzőkö yvek által feltárt hiá ysságok  javítása érdeké e  felelős és határidő 
egjelölésével a feladatok végrehajtásá ak jóváhagyása

Határidő: - Felelős: főigazgató

A helyszí e  ekért doku e tu ok Jogi és Koordi á iós Főosztály Koordi á iós, Szervezési 
és Iratkezelési Osztályára érkezését követőe  a sze le fő  egállapításairól, az elláta dó 

feladatokról feljegyzés készítése
Határidő: a doku e tu ok kézhezvételét 

követő 5 u ka apo  elül Felelős: tűzvédel i ügyi téző

A helyszí e  re delkezésre álló doku e tu ok ekérése, helyszí i sze lékről igazoló 
jegyzőkö yv készítése

Határidő: a sze lét követőe  a helyszí e Felelős: tűzvédel i ügyi téző

A tűzvédel i feladatok teljesülésé ek helyszí i fel érése

Határidő: a egjelölt üte terv szeri t Felelős: tűzvédel i ügyi téző

A tűzvédel i feladatokat ellátó  ügyi téző üte tervé ek előzetes jóváhagyása

Határidő: - Felelős: főigazgató



Mu kavédel i sze le

A doku e tu ok egküldése az éri tettek részére 
Határidő: a jóváhagyást követőe  5 

u ka apo  belül Felelős: u kavédel i refere s

A feljegyzések által feltárt hiá ysságok  javítása érdekébe  felelős és határidő 
egjelölésével a feladatok végrehajtásá ak jóváhagyása

Határidő: - Felelős: főigazgató

A helyszí i sze lékről feljegyzés készítése

Határidő: a sze lét követőe   
u ka apo  belül Felelős: u kavédel i refere s

A u kavédel i sze po tú helyszí i fel érés

Határidő: az üte terv alapjá Felelős: u kavédel i refere s

Az üte terv jóváhagyása

Határidő:- Felelős: főigazgató

A u kavédel i sze po tú helyszí i fel érés előzetes üte tervé ek elkészítése

Határidő: - Felelős: u kavédel i refere s



Üze i alesetek vizsgálata

Dö tést és kiad á yozást követőe   doku e tu ok egküldése a jogsza ály a  előírt 
szervek, sze élyek felé

Határidő: a alesetet követő hó ap 8. apja Felelős: u kavédel i refere s

A re delkezésre álló doku e tu ok alapjá  feljegyzés készítése . A u káltató 
u ka alesetről dö tő levéltervezeté ek, tová á szükség eseté  a aleset jogsza ály a  

előírt szervek felé törté ő ejele tés ek kiad á yozásra előkészítése kor á y eg ízott úr 
részére.

Határidő: a körül é yek tisztázását 
követőe  5 u ka apo  elül Felelős: u kavédel i refere s

Szükség eseté  a aleset kivizsgálása: sze élyes  kap solatfelvétel a sérülttel, sze élyes 
eghallgatásról jegyzőkö yv felvétele, a aleset vizsgálatához szükséges doku e tu ok 

ekérése

Határidő: a doku e tu ok egvizsgálását 
követőe  5 u ka apo  elül Felelős: u kavédel i refere s

A aleset ejele tését követőe  a doku e tu ok vizsgálata

Határidő: eérkezés apját követőe  1 
héte  elül Felelős: u kavédel i refere s



Egyé  alesetek vizsgálata

A e yi e  a alesetet a u káltató u ka aleset ek teki ti, az ilye  eset e  szokásos 

eljárás lefolytatása. 

Határidő: a alesetet követő tárgyhó 8. apja Felelős: u kavédel i refere s 

A eérkező válaszlevél, illetve a sze élyes eghallgatásról szóló jegyzőkö yv felvételét 
követőe  a sérült tájékoztatása arról, hogy a alesetet a u káltató u ka aleset ek 

tekinti-e. Levéltervezet előkészítése a kor á y eg ízott evé e .

Határidő: a körül é yek tisztázását követőe  5 
u ka apo  elül Felelős: u kavédel i refere s  

Szükség eseté  sze élyes illetve írás eli kap solatfelvétel a sérülttel a aleset 
körül é yei ek tisztázása érdeké e

Határidő: a doku e tu ok egvizsgálását 
követőe  szükség eseté  5 u ka apo  elül Felelős: u kavédel i refere s 

A Hu á politikai Főosztály tájékoztatása ill. a táppé zes lap Koordi á iós és Szervezési 
Főosztályra érkezését követőe  a doku e tu ok vizsgálata

Határidő: eérkezés apját követőe  1 elül Felelős: u kavédel i refere s



FELVÉTELI ELJÁRÁS FOLYAMATA 

(járási hivatal esetében) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója kísérő levéllel ellátva a 
felvételi javaslati adatlapot megküldi a kinevezéshez 
szükséges iratokkal együtt a Jogi és Koordinációs  
Főosztályra (kinevezés legkorábbi időpontja 
Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerinti lehet) 

Az ügyintéző ellenőrzi a beérkezett iratokat, hiány 
esetében annak pótlása iránt haladéktalanul 
intézkedik. Amennyiben minden rendelkezésre áll, a 

felvételi javaslattételi adatlapot aláírást követően 
főosztályvezető útján kormánymegbízott részére 
továbbítja.  

Kormánymegbízott a kinevezni javasolt személy ellen 
– a felvételről szóló tájékoztatást követő – 15 napon 

belül kifogással élhet. A felvételi javaslattételi 
adatlapon kerül meghatározásra, hogy kifogással él-e, 

vagy nem kíván kifogással élni.       

Amennyiben nem emel kifogást a kinevezni javasolt 
személy ellen, úgy a kinevezési iratokat az ügyintéző 
elkészíti. 

Amennyiben kifogással él kormánymegbízott, 
úgy erről a Főosztály tájékoztatja a munkáltatói 
jogkör gyakorlóját. 

Az elkészített iratokat (ellenőrző listával együtt) a főosztályvezető részére 
ellenőrzés (szignálás) céljából az ügyintéző benyújtja. 

(A kinevezési iratok elkészítésével egy időben az informatikai rendszerekben és a 
nyilvántartásokban is rögzítésre kerülnek a szükséges adatok.) 

Az ellenőrzést, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály általi pénzügyi 
ellenjegyzést követően az illetékes szervezeti egységbe az állami tisztviselő, 

állami ügykezelő és a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása céljából 
megküldésre kerül a kinevezési irat és mellékletei. 

Aláírást követő visszaérkezése után egy példány a Magyar Államkincstárba, egy 
példány az állami tisztviselő, állami ügykezelő részére kerül továbbításra. 



FELVÉTELI ELJÁRÁS FOLYAMATA 

(kormánymegbízott által gyakorolt kinevezési jogkör esetében) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szervezeti egység vezetője kísérő levéllel ellátva a 
felvételi javaslati adatlapot megküldi a kinevezéshez 
szükséges iratokkal együtt a Jogi és Koordinációs  
Főosztályra (kinevezés legkorábbi időpontja 
Közszolgálati Szabályzatban foglaltak szerinti lehet) 

Az ügyintéző ellenőrzi a beérkezett iratokat, hiány 
esetében annak pótlása iránt haladéktalanul 
intézkedik. Amennyiben minden rendelkezésre áll a 
felvételi javaslattételi adatlapot aláírást követően 
főosztályvezető útján kormánymegbízott részére 
továbbítja.  

Kormánymegbízott – munkáltatói jogkörében eljárva – 

dönt a kinevezésről, amennyiben nem kívánja 
kinevezni, a Jogi és Koordinációs Főosztály 
tájékoztatja a szervezeti egység vezetőjét erről 
írásban. 

A kinevezni javasolt személy kinevezési iratait az Jogi 

és Koordinációs Főosztály humánpolitikai ügyintézője 

elkészíti. 

Az elkészített iratokat (ellenőrző listával együtt) a főosztályvezető részére 
ellenőrzés (szignálás) céljából az ügyintéző benyújtja. 

(A kinevezési iratok elkészítésével egyidőben az informatikai rendszerekben és a 
nyilvántartásokban is rögzítésre kerülnek a szükséges adatok.) 

Az ellenőrzést követően a kormánymegbízott és a Pénzügyi és Gazdálkodási 
Főosztály által ellenjegyzett kinevezési okirat (annak mellékleteivel) az illetékes 
szervezeti egységbe az állami tisztviselő, állami ügykezelő által történő aláírása 
céljából megküldésre kerül. 

Az állami tisztviselő, állami ügykezelő aláírását követően egy példány a 
tisztviselőt illet meg. A többi példány Jogi és Koordinációs Főosztály 
Humánpolitikai Osztály részére történő visszaküldéséről a szervezeti egység 
vezetője köteles gondoskodni. 

Aláírást követő visszaérkezése után egy példány a Magyar Államkincstárba kerül 
továbbításra. 







































A kormányhivatal, mint felperes kisértékű peres eljárásban történő részvételének 
munkafolyamata 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM 

utasítás 41. §, 
- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, 

- a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. tv, 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési meghagyásos eljárás 

megindítása 

A közjegyző 8 napon belül értesíti 
a jogosultat (Kormányhivatal), 

egyúttal felhívja, hogy 15 napon 
belül rója le az illetéket, valamint 

tényállításait és bizonyítékait 
terjessze elő (bizonyítási 

indítványt legkésőbb az első 
tárgyalási napon) 

A közjegyző az fmh eljárás iratait 
megküldi a jogosult által az fmh 

eljárás iránti kérelemben 
megjelölt bíróság részére 

A fizetésre kötelezett fél 
ellentmondása 

Az fmh eljárás az 
ellentmondással érintett részében 

perré alakul 

JPO ellátja a jogi képviseletet 

A bíróság határozatának közlése 

Jogorvoslati szakasz során 
perképviselet 

Az értesítés JPO-ra történő 
megérkezése 

A szükséges egyeztetések JPO általi lefolytatása, jogi álláspont kialakítása, beadványok 
megszerkesztése és megküldése  

 



 

 

A kormányhivatal, mint alperes kisértékű peres eljárásban történő részvételének 
munkafolyamata 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 41. §, 
- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, 
- a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. tv, 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési meghagyásos eljárás 

A közjegyző 8 napon belül értesíti a 
jogosultat, egyúttal felhívja, hogy 15 napon 

belül rója le az illetéket, valamint tényállításait 

és bizonyítékait terjessze elő  

A Kormányhivatal, mint fizetésre kötelezett fél az 
fmh kézhezvételétől számítottan 15 napon belül 

ellentmondással él 

Az fmh eljárás az ellentmondással érintett 
részében perré alakul 

JPO ellátja a jogi képviseletet 

A bíróság határozatának közlése 

Jogorvoslati szakasz során 
perképviselet 

A szükséges egyeztetések JPO általi lefolytatása, jogi álláspont kialakítása, 
beadványok megszerkesztése és megküldése  





A Jogi és Perképviseleti Osztály munkafolyamata a hatásköri vitával összefüggésben 

 
Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 41. §, 
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. év CXL. törvény 23-24. §, 
- a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény. 
 

 

 

 

Ket. 23. § (3) bekezdése 
alkalmazásának van helye – iratok 

megküldése a JPO részére 

Esetleges orvosolható hiányosság 
esetén az összeütközéssel érintett 
szervek felhívása annak pótlására 

Iratok áttekintése – 

jogszabályoknak történő megfelelés 
vizsgálata 

Az eljáró hatóság kijelölésére irányuló 
kérelem előkészítése a hatásköri vita 

előzményeinek feltárásával 
 

Nyilatkozat megküldése a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

felé 

A Bíróság végzése a JPO-hoz érkezik 

A hatóságok egyeztetése nem 
vezetett eredményre 

Hatásköri vitában érintett szervek 
tájékoztatása a Bíróság végzésében 

foglaltakról 

Végzésben foglaltak kiértékelése 



Büntetőeljárás szükségességének felmerülése esetén alkalmazandó folyamat ábrája 

 
Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 41. §, 
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 

- a szabálysértésértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény, 

- a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feljegyzés beérkezése a Kormányhivatal 
valamely szervezeti egységétől, amely 

tartalmazza bűncselekmény vagy 
szabálysértés gyanújának felmerülését 

Jogszabályi háttér vizsgálata 

Az ügyirat áttanulmányozása 

 

A feljelentés megtételének 
szükségessége fennáll 

 

Feljegyzés készítése főigazgató 
részére 

 

A feljelentés megtételének 
szükségessége nem áll fenn 

 

Saját jogi vélemény kialakítása 

Feljegyzés készítése főigazgató 
részére 

 

Arra vonatkozó utasítás esetén 
feljelentés-tervezet elkészítése 

 



Szerződés-tervezetek véleményezésének munkafolyamata 

 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 40. §, 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,  

- / . szá ú utasítás - A kötelezettségvállalás, az elle jegyzés, az utalvá yozás és az 
érvé yesítés re djéről szóló / . szá ú kor á y egbízotti utasítás ódosításáról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szerződés-tervezet 

átolvasása, 
észrevételezése 

Szerződő felek 
akaratának 

megállapítása 

Szerződési, jogszabályi 
hivatkozások 
pontosítása 

Jogszabályokkal, 
korábbi joggyakorlattal 

összevetés 

Vélemények, 
javaslatok 

megfogalmazása 

Feljegyzés 
készítése, 

megküldése 

Egyeztetés és kapcsolattartás a 
szerződéssel érintett szerv/szervezeti 

egység vezetőjével 



Szerződés-tervezetek jogi ellenjegyzéssel történő ellátásának munkafolyamata 

 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM 

utasítás 40. §, 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- / . szá ú utasítás - A kötelezettségvállalás, az elle jegyzés, az utalvá yozás és az 
érvé yesítés re djéről szóló / . szá ú kor á y egbízotti utasítás ódosításáról 
 

 

 

 

 

 

Szerződés-tervezet 

áttanulmányozása, 
vizsgálata 

Szerződési, jogszabályi 
hivatkozások pontosítása 

Jogszabályokkal, korábbi 
joggyakorlattal összevetés 

Vélemények, javaslatok 
megfogalmazása 

Feljegyzés készítése, 
megküldése 

A szerződés-tervezet a jogszabályi 
követelményeknek, valamint a 

Kormányhivatal érdekeinek megfelel 

Szerződés jogi ellenjegyzése 

A szerződés-tervezet nem felel meg a 

jogszabályi követelményeknek és/vagy a 
Kormányhivatal érdekeinek 

A visszaérkezett, véleményezésnek megfelelően 
módosított szerződéstervezet áttanulmányozása 

Szerződés jogi ellenjegyzése 

Egyeztetés és kapcsolattartás a 
szerződéssel érintett szerv/szervezeti 

egység vezetőjével 



A szerződés-tervezetek Jogi és Perképviseleti Osztály által történő elkészítésének 

munkafolyamata 

 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 40. §, 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- / . szá ú utasítás - A kötelezettségvállalás, az elle jegyzés, az utalvá yozás és az 
érvé yesítés re djéről szóló / . szá ú kor á y egbízotti utasítás ódosításáról 
 

 

 

 

Szerződés-tervezet JPO által 
történő szövegezésére való 

felhívás 

Szerződő felek 
akaratának megállapítása 

A tervezet elkészítéséhez 
szükséges kapcsolódó anyagok 

megkérése és beérkezése 

Kohézió a 
jogszabályokkal és a 

korábbi joggyakorlattal 

A szerződés-tervezet 

megszövegezése és 
feljegyzés készítése 

Megfelelő szerződés-

típus kiválasztása 

Szerződés-tervezet 

aláírásra történő 
továbbítása 

Szerződés jogi ellenjegyzéssel 
történő ellátása 

Egyeztetés és kapcsolattartás a 
szerződéssel érintett szerv/szervezeti 

egység vezetőjével 



 

Jogszabályok véleményezésének munkafolyamata, amennyiben a Jogi és Perképviseleti 
Osztály az összefogó szerv 

 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM 

utasítás 40. §, 
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.), 
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet,  
- aktuálisan érintett jogszabályok. 
 

 

 

Jogszabálytervezet JPO 

általi átolvasása, 
észrevételezése  

Jat.-nak történő 
megfelelőség vizsgálata 

Jogszabályi hivatkozások 
pontosítása 

Más jogszabályokkal, 
korábbi joggyakorlattal 

összevetés 

Új ötletek, vélemények, 
javaslatok megtétele 

Feljegyzés, levéltervezet 
készítése,  

Szöveg egyszerűsítése, 
egyértelművé tétele 

A tervezet megérkezik a 
JPO-hoz, mint a 

véleményezést összefogó 
szervezeti egységhez 

Belső szervezeti egységek és 
járási hivatalok felhívása 

körlevélben a tervezet 
véleményezésére, határidő 

megjelölésével

Vélemények 
beérkezése, azok 

kiértékelése 

Javaslatok, vélemények egységes 
szerkezetbe foglalása 

A javaslatokat, véleményeket 
tartalmazó levél megküldése a 

jogszabálytervezetet küldő szerv 
részére 

Egyeztetés és kapcsolattartás 
az érintett szerv/szervezeti 

egység vezetőjével 



Jogszabályok véleményezésének munkafolyamata, amennyiben nem a Jogi és Perképviseleti 
Osztály az összefogó szerv 

 
Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 40. §, 
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.), 
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet,  
- aktuálisan érintett jogszabályok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jogszabálytervezet 
átolvasása, 

észrevételezés 

Jat.-nak történő 
megfelelőség 

vizsgálata 

Jogszabályi 
hivatkozások 

pontosítása 

Más jogszabályokkal, 
korábbi joggyakorlattal 

összevetés 

Új ötletek, 
vélemények, 

javaslatok megtétele 

Feljegyzés 
készítése, 

megküldése 

Szöveg 
egyszerűsítése, 

egyértelművé tétele 

Egyeztetés és kapcsolattartás a 
jogszabállyal érintett szerv/szervezeti 

egység vezetőjével 



Az egyes szervezeti egységektől a Jogi és Perképviseleti Osztályhoz beérkezett peres 
statisztikák feldolgozása 

 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 
30.) Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM 

utasítás 40. §, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önálló jogi képviseletet ellátó szervezeti 
egységek minden negyedév végén összesítik az 
elmúlt időszakban általuk folytatott peres ügyeket 

az egységes táblázat alapján  
(márc. 31-i, jún. 30-i, szept. 30-i és dec. 31-i állapot 

alapján)

A negyedévet követő hónap 10. napjáig  
(ápr. 10., júl. 10., okt. 10. és jan. 10.)  

a kitöltött egységes táblázatot vagy nemleges 
adatszolgáltatásukat megküldik a JPO-nak 

 

az adatszolgáltatások beérkezését 
követően adatok feldolgozása 

adatok kiértékelése 

egységes összesítő táblázat 
elkészítése 

feljegyzés készítése 

adatok nyilvántartásba történő 
átvezetése 



Az egyes járási hivataloktól a Jogi és Perképviseleti Osztályhoz beérkezett peres statisztikák 
feldolgozása 

 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 40. §, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A járási hivatalok minden negyedév végén 
összesítik az elmúlt időszakban általuk folytatott 

peres ügyeket az egységes táblázat alapján  
(márc. 31-i, jún. 30-i, szept. 30-i és dec. 31-i állapot 

alapján) 

A negyedévet követő hónap 10. napjáig  
(ápr. 10., júl. 10., okt. 10. és jan. 10.)  

a kitöltött egységes táblázatot vagy nemleges 
adatszolgáltatásukat megküldik a JPO-nak 

 

az adatszolgáltatások beérkezését 
követően adatok feldolgozása 

adatok kiértékelése 

egységes összesítő táblázat 
elkészítése 

feljegyzés készítése 

adatok nyilvántartásba történő 
átvezetése 



A Miskolci Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálytól érkezett 
jelzálogjog törlési engedély ellenjegyzése 

 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM 

utasítás 40. §, 
-az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 
- a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló 1/2017. (I. 5.) NGM utasítás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Családtámogatási és Társadalombiztosítási 
Főosztálytól beérkeznek az előkészített jelzálogjog 

törlési engedély tervezetek, azok mellékletei, 
valamint az alapul szolgáló ügyiratok 

A tervezet tartalmi és formai, valamint a törlési 
engedély kiadása alapjául szolgáló jogszabályi 
feltételek fennállásának vizsgálatára kerül sor 

Amennyiben a tervezetekkel, az 

ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzés iránti kérelemmel, vagy a 

törlési engedéllyel összefüggésben 

az alapjául szolgáló jogszabályi 
feltételek fennállása vonatkozásában 

aggály merül fel, az ügyirat 
visszaküldésre kerül 

Javított tervezetek, iratanyag 

áttekintése, vizsgálata 

Amennyiben a tervezet megfelelő, 
jogtanácsosi ellenjegyzésre kerül sor 

Jogtanácsosi ellenjegyzés 

A Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

javítja a tervezeteket, illetőleg pótolja, 
kiegészíti az alapul szolgáló 

bizonyítékokat, majd ismételten 
megküldi ellenjegyzésre 



A Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztálytól érkezett  
jelzálogjog törlési engedély ellenjegyzése 

 

Jogszabályi alap: 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény, 
- a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet,  

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM 

utasítás 40. §, 
- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Agrárügyi Főosztálytól beérkezik az előkészített 
jelzálogjog törlési engedély tervezete, valamint az 

alapjául szolgáló bizonyítékok 

A tervezet tartalmi és formai, valamint a törlési 
engedély kiadása alapjául szolgáló jogszabályi 
feltételek fennállásának vizsgálatára kerül sor 

 

Javított tervezet áttekintése, 
vizsgálata 

Amennyiben a tervezet megfelelő, 
jogtanácsosi ellenjegyzésre kerül sor 

Jogtanácsosi ellenjegyzés 

Az Agrárügyi Főosztály javítja a 
tervezetet, majd ismételten megküldi 

Amennyiben a tervezettel, vagy a 

törlési engedéllyel összefüggésben 
az alapul szolgáló jogszabályi 

feltételek fennállása vonatkozásában 
aggály merül fel, az ügyirat 

visszaküldésre kerül 



 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Járási Hivatalai 

 

 

 

 

 Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges regisztráció 

 Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésével kapcsolatos ügyek 

 Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével kapcsolatos ügyek 

 Lakóhely vagy tartózkodási hely fiktívvé nyilvánításával kapcsolatos eljárás 

 Lakóhely vagy tartózkodási hely létesítése (lakcímbejelentési eljárás) 
 Közműves ivóvíz és szennyvízelvezet  hálózat rákötés fogyasztó költségére 

 Szomszédos ingatlanon szolgalom alapítása 

 Állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítésének engedélyezési 
eljárása és a szolgáltatás felügyelete 

 A jármű adásvétele esetén a tulajdonjog átírása 

 Jármű forgalomba helyezése 

 Forgalmi engedély cseréje 

 Id skorúak járadékának megállapítása 

 Hadigondozási jogosultság megállapítása, járadékosztályba sorolás, járadék, egyösszegű 
térítés és temetési hozzájárulás megállapítása, hadigondozási igazolvány kiállítása 

 Cirkuszi menazséria engedélyezése, a szolgáltatás felfüggesztése 

 Ideiglenes menazséria létesítésének és működtetésének engedélyezése 

 Temetkezési szolgáltatás engedélyezése 

 Temet  fenntartásának, üzemeltetésének ellen rzése 

 Üzletszerűen végzett ingatlankezel i tevékenység (természetes személyek és gazdálkodó 
szervezetek) 

 Üzletszerűen végzett társasház-kezel i tevékenység (természetes személyek és gazdálkodó 
szervezetek) 

 Ápolási díjra való jogosultság megállapítása 

 Szabálysértési ügyintézés 

 Érettségi feladatlapok átadás-átvétele 

 Nádaratás engedélyezési eljárása nem természetvédelmi területen 

 Parkolási igazolvány igénylése, meghosszabbítása, cseréje, pótlása – nem küldött senki 
 Parkolási igazolvány visszavonása – nem küldött senki 
 Lakcímigazolvány kiadása, cseréje, pótlása 

 Személyazonosító igazolvány igénylése, cseréje, pótlása 

 Törzskönyv kiadása 

 Új forgalmi engedély kiadása 



 Úti okmány kiadása és cseréje 

 Közgyógyellátás – alanyi jogcímen 

 Közgyógyellátás – normatív jogcímen 

 Egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez rászorultság megállapítása 

 Aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása 

 Leveg tisztaság-védelmi hatósági ügyek 

 Utógondozás, utógondozási ellátás  
 Szül i felügyeleti jog feléledése  
 Számadás  
 Örökbefogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása 

 Örökbefogadás engedélyezése  
 Otthonteremtési támogatás megállapítása  
 Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 

 Kapcsolattartás rendezése családban él  gyermek ügyében 

 Iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése 

 Ideiglenes hatályú elhelyezés 

 Gyermektartásdíj állam általi megel legezése 

 Gyámság 

 Eseti- és ügygondnok kirendelése 

 Családi jogállás rendezése - Intézkedések a családi jogállás rendezésére- apaság vélelmének 
megdöntésére - irányuló pereknél 

 Családbafogadás 

 Nevelésbe vétel 
 A szül  vagyonkezelése  
 Védelembe vétel  
 Szül i felügyeleti jog gyakorlása megállapodás alapján 

 Kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozat végrehajtása 

 Műemlékkel kapcsolatos els  fokú építésügyi hatósági ügymenet 

 Els  fokú kiemelt építésügyi hatósági ügymenet 
 Örökségvédelmi hatósági engedélyezés ügymenete 

 Régészeti feltárásra vonatkozó ügymenet 
 Örökségvédelmi szakhatósági eljárás ügymenete 

 Els fokú kiemelt építésügyi szakhatósági ügymenet 
 Els fokú építésfelügyeleti hatósági ügymenet 
 Ingatlan-nyilvántartás 

 Földmérés, Földügy 

 Földforgalom I. 
 Földforgalom II. 
 Kárenyhítési eljárás 

 Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés 
 Földkiadási-kártalanítási eljárás 

 Családi gazdaságok nyilvántartása 

 Hegyközségek törvényességi ellen rzése 
 Beruházási pályázatok ellen rzése 
 stermel i igazolvány használat jogszerűségének és az abban foglalt adatok valódiságának  
 ellen rzése 



 Mez -és erd gazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati  
 adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történ  értékesítése 
 Vadászati ügyekben bejelentésre indult eljárások 

 Vadászati ügyek hatósági ellen rzési eljárása 

 Körzeti erd tervezés 

 Éves erd gazdálkodási tevékenység gyakorlása 
 Fásításból tervezett fakitermelés bejelentése 

 Kérelemre indult erdészeti hatósági eljárások 

 Hivatalból indult erdészeti hatósági eljárások 

 Erdészeti hatósági ellen rzés 

 Hosszabb id tartamú közfoglalkoztatás 37ő/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

 Járási startmunka mintaprogram 37ő/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz 
nyújtható támogatásokról 

 Közérdekű munka 2012. évi II. törvény a szabálysértésekr l, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerr l 

 Közvetítés (IX. 1ő.) GM rendelet a munkaer piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz 
kapcsolódóan nyújtható támogatásokról  

 Nyilvántartásba vétel, ellátás megállapítása. 2/2011. (I. 1Ő.) NGM rendelet az álláskeres ként 
való nyilvántartásba vételr l, valamint a nyilvántartásból való törlésr l. 1991. évi IV. törvény a 
foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról. 

 Humánszolgáltatások 30/2000. (IX. 1ő.) GM rendelet a munkaer piaci szolgáltatásokról, 
valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 

 Támogatások. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek 
ellátásáról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást el segít  támogatásokról, 
valamint a Munkaer piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható 
támogatásról 30/2000. (IX. 1ő.) GM rendelet a munkaer piaci szolgáltatásokról, valamint az 
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 

 Az egyes állatbetegségek megel zésére, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások és 
kifizetések rendjér l szóló 1Ő8/2007. (XII. 8) FVM rendelet alkalmazása 

 Adatkérés, adatszolgáltatás 

 Laborvizsgálattal megállapított élelmiszerbiztonsági hiba esetén követend  eljárás 

 Illetékességi terület 
 Integrált Többéves Nemzeti Ellen rzési Éves Terv 

 Kérelemre indult eljárások 

 Kockázatbecsléses éves létesítmény terv elkészítése 

 Közigazgatási hatósági eljárások – kérelemre indult eljárások 

 Érdemi döntésre jogosult hatóság megkeresésére induló (szakhatósági) eljárások 

 Panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárások 

 Járványügyi kivizsgálás 

 Működési engedélyezési eljárás 

 Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentése 

 Kérelemb l indult els fokú hatósági eljárás folyamata 

 Szakkérdés vizsgálata 

 Hivatalból indított vizsgálat, helyszíni ellen rzés 

 Engedélyezés folyamata 



 Hivatalból induló eljárás (Ket.) 
 Kérelemre induló engedélyezési eljárás (Ket.) 
 A panaszokról és a közérdekű bejelentésekr l szóló 2013. évi CLXV. törvény 

 Szakhatósági eljárás (Ket.) 
 Családtámogatási Osztályra érkezett iratok feldolgozása 

 Ügyfélszolgálat 
 A fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyekben a TÉBA által generált feladatok 

végrehajtása 

 A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyekben a TÉBA által generált feladatok 
végrehajtása 

 Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyiratok feldolgozása a TÉBA rendszerben                                          
(Anyasági támogatás, Családi pótlék, GYES, GYET, intézményi CSP) 

 Egyéb feladatok 

 Családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos ügyiratok feldolgozása a TÉBA rendszerben                                          
(Anyasági támogatás, Családi pótlék, GYES, GYET, intézményi CSP) 

 Családtámogatási ellátással és fogyatékossági támogatással kapcsolatos fellebbezési eljárás 

 Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadékával kapcsolatos ügyiratok feldolgozása                           
a TÉBA rendszerben 

 Jogalap nélkül felvett ellátások 

 Nagycsaládos kedvezménnyel kapcsolatos ügyiratok feldolgozása a GATH rendszerben 

 Állami támogatás jogszerűtlen/jogosulatlan igénybevételét vizsgáló hatósági eljárás  

 Állami igény visszafizetési kötelezettségével összefügg  hatósági eljárások  

 Támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás 

 Állami igényt biztosító eljárások (jelzálogjog törlése, megel legez  igazolások kiállítása, 
további jogok és tények bejegyzéséhez hozzájárulás, tulajdoni viszonyokhoz változásához 
hozzájárulás)  

 Végrehajtási eljárások  

 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatok I. 
 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai iránti kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatok II.      
 Egészségbiztosítási közgyógyellátási feladatok 

 Megállapodás kötések, foglalkoztatói karbantartás, regisztrációs lapok feldolgozásával 
kapcsolatos feladatok 

 Ügyfélszolgálati ügyintéz k feladatai 
 Nyilvántartási szakterület feladatai - Külföldi gyógykezelések 

 Bejelentett személyek jogviszonyával kapcsolatos feladatok  
 E jelű  nyomtatványokkal kapcsolatos ügyintézés 

 A1-es igazolás kiadása               
 TAJ számmal, TAJ kártyával kapcsolatos feladatok 

 TYN. szerinti nyugellátások, illetve a külön jogszabályokban meghatározott ellátások 
elbírálása 

 Adategyeztetési eljárásban résztvev  ügyintéz k feladatai 
 Központi ügykezelés (Beérkez  ügyiratforgalom) 
 Tbj. 3Ő. §-a szerinti megállapodás 

 Perképviselet 
 Megtérítési feladatok 

 Jogalapnélkül felvett ellátások a Tny.8Ő-86.§-ai alapján 



 Ügykezel  feladat- és hatásköre 

 Ügyfélszolgálati ügyintéz  feladatai 
 Elbírálási ügyintéz k feladatai 
 Jogi és igazgatási ügyintéz k feladatai 
 Revizorok 

 Közgyógyellátási ügyintéz k feladatai 

 Közleked képesség min sítése 

 Fogyatékossági támogatás 

 Gépjárművezet  egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
 Keres képesség és keres képtelenség felülvizsgálata 

 Orvosszakért i vizsgálat 
 KAB irattovábbítása 

 KAB Ügyfélkapu regisztráció  
 Kérelemre indult eljárások – kérelem, közérdekű bejelentések (ÉLBÁI) 
 

 

 

 

 



Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges regisztráció 
 
 

Hatáskör: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2), 5. §-a és 7. §-a.  
Illetékesség: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdése.  
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) 
Korm. rendelet 2. § (4)-(7) bekezdése, 25. § (10) bekezdése. 
 
Alkalmazott jogszabályok: 

 a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  

 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 
LXXVI. törvény,  

 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény, 
 az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 

65/2009. (XII.17.) IRM rendelet. 

 

 
 
 

 

Bejelentés kezdeményezése vállalkozói tevékenység megkezdéséhez 
Az „1. melléklet a 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez” űrlapon 

A Hatóság útján 

Elektronikus úton, elektronikus 
azonosítást követően 

Kivonat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényből:  
 5. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a természetes 
személy a nyilvántartást vezető szervhez e törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést nyújtson be. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést 

a) a Hatóság útján vagy 
b) elektronikus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített űrlapon (a továbbiakban: elektronikus bejelentés) 
kell megtenni. 

 7. § (1) Ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a 
tényről – a bejelentés hiányainak, illetve hibáinak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli 
megkezdésének, valamint folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó – automatikus visszajelzést 
kap. 

(2) Ha az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, vagy a bejelentő az 
5. § (2) bekezdés a) pontja szerint jár el, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra 
rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül – a megállapításukhoz szükséges adatoknak az illetékes hatósághoz 
történő továbbítását követően – beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt adatok beérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót – 
azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg– nyilvántartásba veszi, és megküldi vagy a 
Hatóság közreműködésével átadja a 9. §-ban meghatározott, a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést 
(a továbbiakban: értesítés) a bejelentő részére. 

(4) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást vezető szerv nem 
mérlegelheti a (2) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását. 

(5) A nyilvántartást vezető szerv a 9. § szerinti értesítés megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásba vételről értesíti az 
állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot. 

(6) Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg. 
 

Az egyéni vállalkozói igazolvány 
 10. § (1) Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít 
ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, a 11. § (1) bekezdés c), d) és g) pontjában meghatározott 
adatait és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a kiállító hatóság megnevezését 
tartalmazza. 
(2) Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokat igazolja. 
(3) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során bármikor 
(ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhető. 
(4) Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni vállalkozó részére. Egyéb 
esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem beérkezését követő naptól számított 
nyolc napon belül kézbesíteni kell. 
(5) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele. 
A Hatóság kérelemre adatszolgáltatást teljesít és hatósági bizonyítványt állít ki. 

 



Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésével kapcsolatos ügyek 
 
 

 

 

Hatáskör: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 18. §-a.  
 
Illetékesség: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdése.  
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) 
Korm. rendelet 2. § (4)-(7) bekezdése, 25. § (10) bekezdése. 
 
 
 
 
 

 

 Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentésével, valamint a változás-

bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást 
követően kezdeményezhetők. 

a „2. melléklet a 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelethez” űrlapon 

Kivonat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényből:  
 18. § (1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig 

szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére az e §-ban meghatározott eltérésekkel az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(2) Amennyiben az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles azt a 
változásbejelentési űrlapon a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon bejelenteni, amely a szünetelés tényét és 
kezdő időpontját az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzi. A szünetelés kezdő napja a bejelentést követő nap. A 
nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a Központi 
Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot. 

(3) A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységet nem 
végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új kötelezettséget nem vállalhat. Az 
egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles teljesíteni. 

(4) Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét a változásbejelentési űrlapon benyújtott, az 
egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó, a nyilvántartást vezető szervnél megfelelő módon tett 
bejelentésével folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói 
tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést 
követő nap. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelés záró napját bejegyzi az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és 
erről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a 
Hatóságot. 

(5) Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni 
vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az 
igazolvány beérkezésének vagy leadásának napján érvényteleníti, és ennek tényét bejegyzi a nyilvántartásba. 

 
 

 

Az igazolványt a Hatóság az 
igazolvány beérkezésének vagy 

leadásának napján érvényteleníti, és 
ennek tényét bejegyzi a 

nyilvántartásba 



Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésével kapcsolatos ügyek 
 

 

Hatáskör: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 19. §-a.  
 
Illetékesség: Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. § (2) bekezdése.  
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) 
Korm. rendelet 2. § (4)-(7) bekezdése, 25. § (10) bekezdése. 

    

                                                                                                                              
                                                                                 

                                                                                                                    

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                         

                                                                     

 

                                                                        
 

                                                                                                                                              
 
 

 
Kivonat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényből:  

19. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik 
a) ha az egyéni vállalkozó tevékenysége megszüntetését a Hatóságnak vagy a nyilvántartó szervnek bejelenti, a 
bejelentés napján, 
b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy a 32. § (1) és (2) bekezdése szerint az egyéni cég tagjává 
vált, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó 
átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az átruházás napján, 
c) az egyéni vállalkozó halála napján, 
d) az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján, 
e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének 
napján, 
f) a 3. § (2) bekezdés b), illetve c) pontjaiban meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén, a 19/B. §-ban foglalt 
összeférhetetlenség megállapításakor, valamint 
g) ha az egyéni vállalkozó a 18. § (1) bekezdésben foglalt időpontig nem jelentette be az egyéni vállalkozói 
tevékenység folytatását vagy megszüntetését, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon. 
(2) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről 
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, valamint a 17. § (1) és (2) bekezdés szerinti tények 
igazolása érdekében, az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezése esetén a Hatóság, halála esetén a Hatóság 
vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, illetve a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szerv, 
b) az egyéni vállalkozó adószámának törlése esetén az állami adóhatóság, 
c) egyéni cég alapítása, vagyoni betétjének átruházással vagy örökléssel történő megszerzése esetén az egyéni 
cég székhelye szerint illetékes cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) 
elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet. 
(3) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha 
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltételei nem állnak fenn vagy a tevékenység folytatását 
kizáró ok áll fenn, így különösen, ha az egyéni vállalkozó nem rendelkezik nyilvántartott székhellyel vagy 
főtevékenységgel, 
b) 
c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja 
jogszerűen, 
(4) A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, akinek az egyéni vállalkozói tevékenységre való 
jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság megszűnésének napjával hivatalból 
törli a nyilvántartásból, és erről az egyéni vállalkozót – az (1) bekezdés c) és e) pontjának kivételével – 
tájékoztatja. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, 
elektronikus úton tájékoztatja az állami adóhatóságot a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a Hatóságot. 

A Hatóságnál történő 
bejelentéssel 

a „2. melléklet a 65/2009.(XII.17.) 
IRM rendelethez” űrlapon 

 
 

 
Törvény erejénél fogva 

Egyéni vállalkozói 
tevékenységre való 

jogosultság megszűnésével 

A Hatóság az egyéni 
vállalkozói tevékenység 

folytatását megtiltja 

A Hatóság az egyéni vállalkozó  
- gondnokság alá helyezése; 
- halála esetén  
értesíti a nyilvántartást vezető 
szervet 

 
A Hatóság értesíti a 

nyilvántartást vezető 
szervet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                         

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

A kérelem benyújtójának tulajdoni 
jogát 

3 hónapnál nem régebbi hiteles  
tulajdoni lappal kell igazolnia. 

 

Felhívás hiánypótlása. 

8 napon belül  nem tesz 

eleget, eljárás megszüntetése 

(Ket. 37. § (3) bek.) 

Tényállás tisztázása: 

Tanúk meghallgatása, ellenérdekű 
ügyfél  (kijelentkeztetni kívánt 

személy)  idézése, meghallgatása 

(Ket. 50-50/D §) 

Jogerőre emelkedés 

A személyi és lakcímnyilván- 

tartásban a lakóhely fiktívvé 

nyilvánítása, a lakcímigazolvány 

bevonása. 

Ha nincs ellenérdekű ügyfél  
és  

ellenérdekű bizonyítás, 
. 

Jogorvoslat: 

Kézbesítést követő naptól 
számított 15 napon belül a 

döntés ellen a B-A-Z. Megyei 

Kormányhivatalhoz   
fellebbezéssel lehet élni  

(Ket. 98-102. §.) 

Jogorvoslati döntés 

közlése 

Ha van ellenbizonyítás 

Korm. rendeleten 35. § (3) bekezdés 
ellenkező okirati bizonyítás 

 

Lakóhely vagy tartózkodási hely fiktívvé nyilvánításával kapcsolatos eljárás 

 

Hatáskör: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény  

    (a továbbiakban: Nytv.) 6. § (1) bekezdés 

 
Illetékesség:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
                       törvény ( a továbbiakban: Ket.) 21. § (1) bekezdés a) pont 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1. számú melléklete határoz meg. 

 

Az eljárás kérelemre indul, mely kérelem  
benyújtására az ingatlan tulajdonosa 

jogosult. 

 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. 

rendelet 35. § 

Az ügyintézési határidő a Ket. 33. § 
(1) bekezdése alapján 21 nap, amely a 

(7) bekezdése alapján kivételesen 21 

nappal meghosszabbítható 

Nytv. 26. § (5b) bekezdés 
alapján szállásadó írásbeli 

nyilatkozata a valótlanságról 

Érdemi döntés 

. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakóhely vagy tartózkodási hely létesítése (lakcímbejelentési eljárás) 
 

Hatáskör: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény  

    (a továbbiakban Nytv.) 6. § (1) bekezdés 

 
Illetékesség:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
                       törvény 21. § (1) bekezdés a) pont 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete határoz meg. 

 

 
 

Bejelentési kötelezettség 
 

(Nytv. 26. § (1) bek. 27. § (3) bek.) 

A Magyarország területén élő polgár köteles 
beköltözés vagy kiköltözés után 3 munkanapon 
belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének 
címét a járási hivatalnál nyilvántartásba vétel 
céljából bejelenteni. A tartózkodási helyet – 
annak bejelentésétől számított 5 éven belül – 
ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés 
hiányában az érintett tartózkodási helye a 
törvény erejénél fogva megszűnik.  

 
Lakcímbejelentő lap kitöltése  

 
(A polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. 

rendelet 32. § (1) bek.) 

A bejelentéséhez a lakás tulajdonosának, 
vagy a lakás használatára más jogcímen 
jogosultnak a hozzájárulása szükséges. A 
lakcímbejelentő lapot a bejelentkezőnek és a 
szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia.  
(Nytv. 26. § (4) bek.) 

 
A lakcímbejelentés lehet: 

Állandó lakóhely létesítése, 
változtatása.   

Tartózkodási hely létesítése, 
változtatása,  megújítása,    
megszüntetése. 
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A lakcímbejelentés módja: 

 
(Korm. rendelet 31. § (1) bek.) 

Személyesen.  

Kiskorú, valamint korlátozottan 
cselekvőképes, illetve 
cselekvőképtelen személy 
törvényes képviselő útján. 

Meghatalmazott útján. 

Több együttköltöző 
hozzátartozó esetén a 
bejelentést valamennyiükre 
vonatkozóan az egyik 
bejelentő is megteheti.  

A bejelentkezés teljesítésekor a polgár a 
személyazonosító igazolványát vagy – 
amennyiben személyazonosító 
igazolvánnyal nem rendelkezik – más, 
személyazonosításra alkalmas hatósági 
igazolványát köteles bemutatni, a 
lakcímváltozás miatti, korábbi hatósági 
igazolványt leadni.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Az ügyfél által kitöltött „Lakcímbejelentő lap” 
nyomtatvány átvételével a személyazonossági 
igazolványban megszünteti a lakcímet. 
Bevonja a régi hatósági igazolványt, illetve 
lakcímigazolványt (a nem azonnali 
lakcímigazolvány kiadása esetén erről átvételi 
elismervényt ad). A lakcímigazolványt a Járási 
Hivatal Kormányablak és Okmányirodája 
állítja ki és adja át az ügyfél részére, illetve 
szükség esetén postázza. 



2011. évi CCIX. Tv. a viziközmű szolgáltatásról 55.§  
 

Közműves ivóvíz és szennyvízelvezető hálózat rákötés fogyasztó költségére 

 

Kérelem benyújtója: szolgáltató 

Az ingatlan tulajdonosa – ha a tv. vagy korm. r. másként nem rendelkezik – a viziközműrendszer üzembe 
helyezésétől számított 1 éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha 

- ha az ingatlant határoló közterületen olyan, a közműves ivóvízellátás vagy a közműves 
szennyvízelvezetés és tisztítás biztosítását szolgáló viziközműrendszer helyezkedik el, amihez 
ivóvíz bekötő vezeték vagy szenyvíz bekötővezeték kiépítésével közvetlenül csatlakozni lehet. 

- az épületre használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt adtak ki, illetve erre irányuló eljárás 
van folyamatban 

Fenti kötelezettséget már meglévő víziközmű-rendszer esetében annak bővítésétől számított 1 éven belül kell 
teljesíteni.  
Ha a bekötés feltételei teljesültek, a víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő 
csatlakoztatását és a közszolgáltatási szerződés létrejöttét nem tagadhatja meg. 
Ha az ingatlan tulajdonosa kötelezettségét meghat. időben nem teljesíti a szolgáltató kérelmére a 
tulajdonost a járási hivatal kötelezi az ingatlan bekötésére. 
 

Adott ingatlan esetében mentesül a tulajdonos 
- a ivóvíz törzshálózatra  történő bekötési kötelezettség alól, ha az ingatlan vízellátása a 

vízügyi hatóság által engedélyezett, és a 1995. évi LVII tv. 1 sz. mell. 26. pont b) 
alpontjában meghat. saját célú vizilétesítményből biztosított. 

- a szennyvízelvezető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha az ingatlanon 
keletkező szennyvíz elvezetése, tisztítása, ártalommentes elhelyezése vagy hasznosítása 
a vízügyi hatóság által engedélyezett saját célú vízilétesítménnyel biztosított, vagy az 
építésügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel megoldott. 

Értesítés eljárás megindításáról Ket. 29.§ (9) bek. szerint 

Tényállás tisztázása 

Hiánypótlásra felhívás 

döntés 

Kötelezés hivatalból 

Jogorvoslati kérelem felterjesztése 

Jogorvoslati döntés meghozatal, közlése 

Jogerőre emelkedés megállapítása 

A járási hivatal a víziközmű szolg. kérelmét elutasíthatja, ha az eset összes körülményeire 
tekintettel, a tulajdonostól nem várható el, hogy a kötelezésnek eleget tegyen. E körben a 

járási hivatalnak mérlegelési jogköre van. 
ingatlan tulajdonosával hatósági 

szerződésben történő megállapodás kötése 
a bekötés megvalósításáról. 



58/2013 (II.27.) Korm. R. – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 76. § 

Szomszédos ingatlanon szolgalom alapítása 
 

 

Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai külön szerződésben a közös használatból eredő jogokat és 
kötelezettségeket rögzítik. 
A közös bekötést kezdeményező kérelemhez csatolt szerződés tartalmazza:  
víziközmű-szolgáltatás díjának - az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás - megfizetésére kötelezett felhasználó 
megnevezését; 
a vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

igazolását. 
Az ingatlantulajdonosok közötti megállapodás hiányában - ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték 
megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem 
akadályozza - a járási hivatal a szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat. 
A tűrési kötelezettséget meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközmű-törzshálózat megépült, és az abba 

való bekötés - a meglévő állapothoz képest - nem okoz aránytalan hátrányt. 

Értesítés eljárás megindításáról, amennyiben az ügyfél kéri 

Kérelem benyújtója: érintett ingatlanok tulajdonosai 

Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a bekötés a 
szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával - az ingatlantulajdonosok 
megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján - a szomszédos ingatlan 
igénybevételével is elvégezhető.  
A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával 
kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a víziközmű-
szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez kell csatolni. 

Tényállás tisztázása Helyszíni szemle megtartása 

Döntés/szolgalom bejegyzés 
kezdeményezése a 

földhivatalban 
Jogorvoslati kérelem felterjesztése Jogorvoslati döntés közlése 

Jogerőre emelkedés megállapítása 

Végrehajtás/földhivatali bejegyzés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

                             

 

 

                     

 

                          

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
I. fokú döntés esetén: a döntés kézhezvételétől számított 15. nap 
II. fokú eljárás esetén a döntés közlésével 

 

Állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítésének engedélyezési 
eljárása és a szolgáltatás felügyelete 

Hiánypótlásra felhívás 8 napon 

belül a Ket. 50. § szerint, határidő 
megjelöléssel 

Hatáskör: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdés; a földművelésügyi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 6.§ (7) bekezdése 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) 
bekezdés b) pont 
 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm.rendelet 
2.§ (4) bekezdése 
Ügyintézési határidő : Ket.33.§ (1) bekezdése alapján 21 nap 

Tényállás tisztázása 

 Ket 33.§ (3) bekezddés c) 
pontja szerint az 

ügyintézési határidőbe be 
nem számító időszak 

Értesítés az eljárás megindításáról: amennyiben az ügyfél kéri, a benyújtó ügyfelet 8 napon belül értesíteni kell a Ket. 29.§ (9) 
bekezdés szerint 

Az eljárás kérelemre indul, amelyet személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. 

A kérelem benyújtója: a tevékenységgel érintett intézmény (állatpanzió, állatmenhely) fenntartója (tulajdonosa, vagyonkezelője). 

Állatotthon természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet létesíthet. 

A kérelemnek tartalmaznia kell:  

3000.-Ft illetékbélyeget (általános illeték)

a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezető nevét, címét;

a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat;
a telephely adatait;

az állat-egészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;
a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges vagyoni 
fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról.
Az engedélykérelemhez mellékelni kell a „Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a „Felszámolási tervet” (az állatkert és 
az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályiról szóló 3/2001.( II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM 

együttes rendelet 12.§ (3) bekezdése szerint.

Hiánypótlás 

Állatotthon engedélyezése 
határozattal – a nyilvántartás 
tényét az összes 
adattartalommal együtt közli 
az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatallal 

Jogorvoslati döntés 
meghozatala és 
közlése (Ket.105.§ (7) 
bek.) 

Jogorvoslati kérelem felterjesztése                    
végzéssel a II. fokon eljáró szervhez 
Ket.99.§ (1) bek. szerint. II. fokon eljáró 
szerv: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Ellenőrzés (szolgáltatás felügyelete): Az állatotthon működését az állatvédelmi 
hatóság – a szakhatóságok részvételével folyamatosan ellenőrzi és ötévenként 
felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményétől függően az állatvédelmi hatóság az 
állatotthont bezárathatja vagy azonnali bezárást indokoló hiányosságok esetén – 

határidő tűzésével – a hiányosságok pótlását rendelheti el. 



 

 

 

A JÁRM  ADÁSVÉTELE ESETÉN A TULAJDONJOG ÁTÍRÁSA 

 

 

KÉRELEMRE 
űsatolandó:  
forgalmi engedély, törzskönyv, tulajdonjog megszerzését 
igazoló okirat, forgalmi engedély és törzskönyv illeték 
megfizetését tanúsító igazolás  

Űemutatandó:  
eredetiségvizsgálat, kötelező felelősség biztosítás, 
vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolás, 
ügyfél-azonosító okmány, a 3,5 t össztömeget meghaladó 
tehergépjárm  és autóbusz esetében a székhely, telephely 
szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolása, 
bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okirat  
326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 19. melléklet III. alapján 

 
 

adásvételi szerződés
Felhívás hiánypótlásra 8 

napon belül végzéssel a Ket. 
37. § (3) bekezdés szerinti 

határidő megjelöléssel 
 

Hiánypótlás 

Forgalmi 

engedély és törzskönyv kiadása 

326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 

81.§ (3) bek., 88. § alapján 

Eljárás 

megszüntetése  
Ket. 31. § (2) bek. 

alapján 

HIVATALBÓL 
- Társhatóság által megküldött vagy 

- Ügyfél által leadott adásvételi szerződés alapján 

 

Értesítés eljárás 

megindításáról  
Ket. 29. § alapján 

Ügyfél értesítése 5 napos határidő 
megjelölése a 326/2011. (XII.28.) 
Korm. rend. 87. § alapján 

Felhívás hiánypótlásra  
végzéssel a Ket. 37. § 
(3) bekezdés szerinti 

határidő megjelöléssel 
 

DÖNTÉS 

 

Forgalmi 

engedély és 
törzskönyv kiadása 

326/2011. 

(XII.28.) Korm. 

rend. 81.§ (3) bek., 
88. § alapján 

 

Társhatóság 
megkeresése 
visszterhes 

vagyonátruházási 
illeték megfizetése 
céljából (NAV) az 
adózás rendjéről 
szóló 2003. évi 

XűII. 113. § (1), 
114. § (4) bek. 

alapján 

 

Forgalomból kitiltás, 
kitiltó határozat 

meghozatala Ket. 71. 

§, 326/2011 (XII.28.) 
Korm. rend. 87.§ 

Végrehajtás Ket. 124.§, 127. §, 128. §, 
129. §, 130. § alapján 

Okmánytári alapiratok megküldése a ŰM NYHÁT-nak 

Hiánypótlás 

Jogerőre emelkedés 
megállapítása, járm -

nyilvántartásban való 
forgalomból kitiltás rögzítése 

Hatáskör: A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5.§ (1) bekezdés 

Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III.30) Korm. rendelet 2. § (6), (7) bekezdés 

 
Illetékesség: 

Fellebbezés 

Ket. 98.§, 
99.§ alapján 

15 napon túli késedelmes bejelentés esetén a 
szabálysértési és az adóhatóság értesítése a 
326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 102. § (1), (2) 
bek. alapján 

 

15 napon túli 
késedelmes 
bejelentés 
esetén a 
szabálysértési és 
az adóhatóság 
értesítése a 
326/2011. 

(XII.28.) Korm. 

rend. 102. § (1), 
(2) bek. alapján 



 

 JÁRM  FORGALOMŰA HELYEZÉSE 

 
 

KÉRELEMRE 

 
1. Új járm  forgalomba helyezése:  
űsatolandó: m szaki adatlap, forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás, 
tulajdonjog megszerzését igazoló okirat, rendszámtábla díjának befizetéséről szóló igazolás 

Űemutatandó: járm kísérő lap, kötelező gépjárm  felelősségbiztosítás, Mo-on történt tulajdonszerzés és birtokba 
vétel esetén vagyonszerzési illeték megfizetésének igazolása, ügyfél-azonosító okmány, a 3,5 t össztömeget 
meghaladó tehergépjárm  és autóbusz esetében a székhely, telephely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének 
igazolása, bizalmi vagyonkezelői minőséget igazoló okirat  
2. Harmadik országból származó járm  forgalomba helyezése esetén: 
űsatolandó: állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (ha van) eredeti példányát vagy annak 
hitelesített példányát és hiteles fordítását, a külföldi hatósági jelzés, ha azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, 
m szaki adatlap, forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás, tulajdonjog 
megszerzését igazoló okirat, rendszámtábla díjának befizetéséről szóló igazolás 

Űemutatandó okmányok: ugyanaz, mint az új járm  első forgalomba helyezésnél 
3. EGT más tagállamából származó járm  esetében: 
Csatolandó: származás ellenőrzés eredményét tartalmazó okirat, nem harmonizált forgalmi engedély I. részének 
eredeti vagy másolati példánya, a külföldi hatósági jelzés, ha azt a külföldi hatóság nem vonta vissza, a korábban 
kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és az E bet jel  ideiglenes rendszámtáblát,  m szaki adatlap, 
forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás, tulajdonjog megszerzését igazoló 
okirat, rendszámtábla díjának befizetéséről szóló igazolás 

Űemutatandó okmányok: ugyanaz, mint az új járm  első forgalomba helyezésnél 
326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 19. melléklet III. alapján 

 

HIVATALBÓL 
Társhatóság 
megkeresése 

alapján 

Felhívás hiánypótlásra  végzéssel a Ket. 37. § (3) 
bekezdés szerinti  határidő megjelöléssel 

 

Forgalmi engedély és törzskönyv kiadása, járm nyilvántartásban az ismételt 
forgalomba helyezés rögzítése 326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 81.§ (3) bek., 88. § 

alapján 

 

Eljárás megszüntetése 

Ket. 31. §. (1), (2) bek. alapján 

DÖNTÉS 

 

Forgalomba 

helyezés 

326/2011. (XII.28) 

Korm. rend 108. § 
alapján 

 

Értesítés az ügyfélnek 
ismételt forgalomba 
helyezés céljából. 

Okmánytári alapiratok megküldése a ŰM NYHÁT-nak. 

Hiánypótlás 

Hatáskör: A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5.§ (1) bekezdés 

Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III.30) Korm. rendelet 2. § (6), (7) bekezdés 

 

Kérelem elutasítása a 304/2009 

(XII.22) Korm. rend. 5. §. alapján  

Eljárás 
megszüntetése a 
Ket. 31. §. (1) bek. 
alapján 

 



 

 

 

FORGALMI ENGEDÉLY CSERÉJE 

 

 

 

KÉRELEMRE 
(műszaki érvényességi idő változás, műszaki adatváltozás, üzembentartói jog bejegyzése 

illetve változása, személyes adatokban történt változás, átrendszámozás,) 
Csatolandó: 
Előző forgalmi engedély, hatósági jelzés, műszaki adatlap vagy műszaki vizsgálati 
bizonyítvány,, vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okirat, forgalmi engedély illeték 
megfizetését tanúsító igazolás, hatósági jelzés igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 
igazolás, szükség esetén meghatalmazás, 
Bemutatandó: 
Kötelező felelősség biztosítás, ügyfél-azonosító okmány, adatváltozás alapjául szolgáló okirat 
326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 89. § (4) bekezdés, 19. melléklet V. alapján 

 

Felhívás hiánypótlásra  
végzéssel a Ket. 37. § (3) 

bekezdés szerint 

Forgalmi engedély kiadása 

326/2011. (XII.28.) Korm. rend. 89.§ 
alapján 

 

Okmánytári alapiratok megküldése a BM NYHÁT-nak 

 

Hiánypótlás 

Hatáskör: A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5.§ (1) bekezdés 

Illetékesség: A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III.30) Korm. rendelet 2. § (6), (7) bekezdés 

 

Kérelem elutasítása a 
304/2009 (XII.22) Korm. 

rend. 5. §. alapján  
 

Eljárás megszüntetése 

Ket. 31. §. (1), (2) bek. 
alapján 

 



Időskorúak járadékának megállapítása folyamatábra 
 
Hatáskör:  A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 4/A.. § (1) bek. c) pontja, 32/B-32/C §-a 
 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 14. § 

Illetékesség:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 21. § (1) bekezdés a) pont 

 A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4) bek. 

Elintézési  
határidő:  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 33. § 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Az ügyfél kérelmére indult eljárás:  
 
- kérelem a Korm. rendelet 2. számú melléklete 

szerinti tartalommal (kérelmező vagy törvényes 
képviselője) 
- vagyonnyilatkozat a Korm. rendelet 1. számú 
melléklete 
 
 

Értesítés eljárás megindításáról 
ha kéri, a kérelmező ügyfelet 8 napon belül 
értesíteni kell a Ket. 29. § (9) bekezdése szerint 

Felhívás hiánypótlásra 8 napon belül a 
Ket. 37. § (3)-(5) bek. szerint, határidő 
megjelölésével 

Jogosultság és pénzbeli 
ellátás megállapítása az 
Szt. 32/B. § (1)-(3) 
bekezdései és a 32/C. §-
a alapján 
 

Jogosultság elutasítása 
az Szt. 32/B. § alapján 
határozattal 

Hiánypótlás 
elmulasztása 

Jogerőre emelkedés megállapítása 

Fellebbezés felterjesztése a 
Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályához (a 
közléstől számított 15 napos 
fellebbezési határidőt követő 8 
napon belül. 

Eljárás megszűntetése végzéssel –Ket. 
31.§ (2) bekezdése, illetve a Korm. 
rendelet 14. § (2) bekezdése alapján 

Az ügyfél a kérelmet 
benyújtja 

Értesítés hivatalból indított eljárásnál: 
- értesítés az eljárás megindításáról 
- kérelem nyomtatvány megküldése az 
ügyfélnek – Szt. 32/B § (2) bek., Korm. 
rendelet 14. § (2) bek. 

Hivatalból indult eljárás:  
 
- az aktív korúak ellátására való jogosultságnak a 
nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel történő 
megszüntetés esetén a döntés jogerőre 
emelkedését követően haladéktalanul hivatalból 
eljárás megindítása  
- kérelem a Korm. rendelet 2/A. számú 
melléklete szerint 
- vagyonnyilatkozat a Korm. rendelet 1. számú 
melléklete 

Az ügyfél nem nyújt be 
kérelmet 15 napon belül – 
Korm. rendelet 14. § (2) bek. 

Hiánypótlás 



 
 
 
 
 
 
 
 

Hadigondozási jogosultság megállapítása, járadékosztályba sorolás, járadék, egyösszegű térítés és temetési 
hozzájárulás megállapítása 

Hatáskör:  a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 26. (2) bek. 
       a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII.31.) Korm. rendelet  
  (a továbbiakban: Korm. rendelet)14. §-a 
Illetékesség:  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 21. § (1) bekezdés a) pont 
 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4) bek. 
Elintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § 

Személyes megjelenés és ügysegéd közreműködési esetén szükséges: 
 
- kérelem 
- nyilatkozat a Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján 
- igénybejelentés a Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján 
- személyazonosságot igazoló közokirat 
- a hadigondozásra jogosultságot megalapozó közokirat 

Egyösszegű térítés esetén: 
 
- bizonyíték miatt a nyugdíjfolyósító szerv 
megkeresése 

A rehabilitációs szakértői szerv megkeresése vizsgálat 
céljából a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti 
nyomtatvány felhasználásával 

Értesítés eljárás megindításáról a Ket. 29. § (9) bek. alapján 8 napon belül 

Hiánypótlás 

Felhívás hiánypótlásra 8 napon belül végzéssel a Ket. 37. § (3) 
bek. alapján a megjelölt határidővel 

Vizsgálat 

Szakvélemény a Korm. rendelet 
3. számú melléklete alapján 

JOGOSULTSÁG, pénzbeli ellátások 
megállapítása és hadigondozotti igazolvány 
kiállítása a Hdt. szerint 

JOGOSULTSÁG és 
pénzbeli ellátás iránti 

kérelem elutasítása Fellebbezés 
felterjesztése 

Jogorvoslati döntés 
meghozatala, 

közlése a Ket. 105. § 
alapján 

Jogerőre emelkedés megállapítása és 
a nyugdíjfolyósító szerv értesítése a 
pénzbeli ellátásról 

A döntés ügyfél számára kedvező megváltoztatása esetén 
jogosultság megállapítása 



Cirkuszi menazséria engedélyezése, a szolgáltatás felfüggesztése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatáskör: a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának 
részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.§ 
(2) bekezdése 
az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 40. § (1) bekezdése 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  
66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 1. melléklet 4.7. pontja 

Kérelem benyújtója: az állandó menazséria fenntartója (természetes személy, jogi személy illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet) 

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

- az állandó menazséria fenntartójának nevét, lakcímét, gazdálkodó szervezet esetén székhelyét, 
képviselője nevét, lakcímét – ennek hiányában – tartózkodási helyét, 

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 2. § 
6. pontjában meghatározott hozzájárulással az állatokért felelős személy(ek) nevét, lakcímét, - ennek 

hiányában – tartózkodási helyét 

- a telephely adatait, így különösen a terület nagyságát, befogadóképességét, létesítményei leírását, 
közüzemi ellátottságát 

- az állategészségügyi ellátásról szóló írásos megállapodást vagy szerződést, illetve annak másolatát 

A kérelemhez mellékelni kell a Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdésében felsoroltakat.                                 

Értesítés az eljárás megindításáról:  

amennyiben az ügyfél kéri, a benyújtó ügyfelet 8 napon belül értesíteni kell a Ket. 29. § (9) bekezdése 
szerint 



 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

Hiánypótlásra felhívás (Ket.37.§ (3) bek.) 

8 napon belül, határidő megjelöléssel 

Hiánypótlás Tényállás tisztázása (Ket. 
50.§ ) 

A Ket. 33.§ (3)  bekezdés c) 
pontja szerint az ügyintézési 
határidőbe be nem számító 
időszak 

Szakhatóságok megkeresése a Korm.rendelet 3.§ (3) 
bekezdésében foglalt szakkérdések vizsgálata céljából 

 Szakhatóságok megkeresése (Ket. 44. a 

a  

§) Helyszíni szemle (Ket. 56.§) 

Működési engedély kiadása 
határozattal (21 nap - Ket.33.§) (nem 

adható meg a működési engedély azon 
egyed vonatkozásában, amely tartása 
során az állat kíméletére, ellátására, 
tartására vonatkozó előírásokat oly 
mértékben szegték meg, hogy ezzel a 
kérdéses egyed súlyos károsodását 
okozták. 

Jogorvoslati kérelem 
felterjesztése végzéssel II. 
fokon eljáró szervhez Ket. 102. 
§ (5) bekezdés szerint. 

II. fokon eljáró szerv: megyei 
kormányhivatal 

 

 

Jogorvoslati  döntés 
meghozatala és  
közlése. 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 

- I. fokú eljárás esetén: döntés kézhezvételétől számított 15. 
nap, 

- II. fokú eljárás esetén a döntés közlésével 

 



              

Ideiglenes menazséria létesítésének és működtetésének engedélyezése  

 

 

KÉRELEM 
(rendelkezni kell 

állandó menazsériára 
kiadott működési 
engedéllyel) 

Ideiglenes menazséria úti 
napló továbbítása minden 
év február 1ő-ig -

nyilvántartás céljából-  a  

megyei kormányhivatalnak, 
valamint a területi 
természetvédelmi 
hatóságnak. 

Ideiglenes 

menazséria úti napló 
leadása a járási 
hivatalnak január 31-

ig. 

Ideiglenes menazséria úti napló 
kiadása a kérelem megérkezését 
követ  naptól számított 1ő napon belül. 
1 évig érvényes, hatósági 
állatorvosnak induláskor hitelesíteni 

ELLEN RZÉS 
(járási hivatal, 
megyei 

kormányhivatal 
a és a területi 
természetvédel
mi hatóság) 

Hiánypótlásra 
felszólítás, határid   
tűzésével 

Úti napló bevonása, elrendelni az 

állatoknak az állandó menazsériába 
történ  visszaszállítását. 

Hatáskör: a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint 
fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3.§ (2) bekezdése, illetve a Ő.§ (8) bekezdése 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 200Ő. évi 
CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont 
 A f városi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (f városi kerületi) hivatalokról szóló  
66/201ő.(III.30.) Korm. rendelet 1. melléklet Ő.7. pontja 

 

Fenti rendelkezéseket nem kell alkalmazni olyan ideiglenes menazsériák esetében, melyekben 
kizárólag háziasított állatfajok (kutya, macska, vadászgörény, háziló, szamár, szarvasmarha, juh, 
kecske, sertés, házinyúl, házigalamb, házityúk, pulyka, házi lúd, házi kacsa) egyedeit tartják. (Korm. 
rendelet Ő. § (9) bekezdés) 

 



 

A felhívásban megjelölt határidőre az ügyfél eleget tesz a 
felhívásnak, a megkeresett szerv teljesíti a jogsegély kérést. 

A kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. (Tv 25. § (1), 26. § (1), 27. § (1)-(3), 29. § (1), 30. § (1)-
(4), 33. § (1), 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 47-49. §, 51. § (1), 53. § (1)-(2), 59. § (3)-(6), 61. § (1)-(2)) 

A kérelem megfelel a jogszabályi követelményeknek (Tv. 25. § (1), 26. § (1), 
27. § (1)-(3), 29. § (1), 30. § (1)-(4), 33. § (1), 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
47-49. §, 51. § (1), 53. § (1)-(2), 59. § (3)-(6), 61. § (1)-(2)) 

A kérelem megérkezését követő huszonegy napon belül a temetkezési 
szolgáltatási tevékenység engedélyének kiadása. (Tv 30. § (1) és (5), 
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 49. §, Ket. 71. § (1), 72. § (1), 98. § (1), 99. § 
(1), 102. § (1), 107. § (2), ÖM rendelet 2. §). 

A temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelem benyújtása (Tv 30. § (1) bekezdése, ÖM 
rendelet 1. §) 

A döntés (határozat) jogerőre 
emelkedésének megállapítása (Ket. 73/A. 
§, 99. § (1)-(3) bekezdése.) 

A felhívásban megjelölt határidőre az ügyfél 
nem tesz eleget a felhívásnak.(A megkeresett 
szerv teljesíti a jogsegély kérést.) 
 

A kérelem megkérkezésétől számított 8 napon belül az ügyfél hiánypótlásra történő felhívása. (Ket. 37. §) A Ket. 
33. § (3) bekezdésének c) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számító időszak.  

Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése 

 

A kérelem megfelel a jogszabályi 
követelményeknek  

A döntés módosítása vagy visszavonása a fellebbezés alapján (Ket. 103. § (1)-(2) Jogorvoslati kérelem a döntés közlésétől számított 15 napon belül (Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 107. § (2), ÖM 
rendelet 2. §) 

Jogorvoslati kérelem felterjesztése a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül a megyei kormányhivatalhoz 
(Ket. 102. § (5), 107. § (2))  

Hatáskör: 1999. évi XLIII. törvény 30. § (1) és (5) bekezdése 
         145/1999. (X. 1.) Korm. rend. 59. § (1) bekezdés a) pontja 
Illetékesség: 66/2015. (III. 30.) Korm. rend. 2. § (4) bekezdés és 1.mellékelt 4.8. 
pont, 2004. évi CXL. törvény (ket.) 21. § (1) b) pont. 
Irányadó jogszabályok:  1999. évi XLIII. törvény (Tv) 

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, 
28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet, 

Amennyiben a kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság értesíti a Ket. 
29. § (9) bekezdése szerint. 

A tényállás tisztázása (Ket. 50. § ). A járási hivatal a döntése előtt köteles meggyőződni a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 
59/A § (1) bekezdésében foglaltakról. (Belföldi jogsegély kérése, Ket. 26. § (1)-(8) bekezdése.) 

Belföldi jogsegély kérése (Tv 33. § (3), 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59. § (7), 59/A § (1), Ket. 26. § (1)-(8)). A 
Ket. 33. § (3) bekezdésének b) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számító időszak. 

A kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek. 

A kérelem megérkezését követő huszonegy napon belül az engedély kiadására irányuló kérelem elutasítása. (Tv 30. §, 
Ket. 71. § (1), 72. § (1)). 

A döntést módosító vagy visszavonó döntés (határozat) jogerőre emelkedésének 
megállapítása (Ket. 73/A. §, 99. § (1)-(3) bekezdése.) 

A jogorvoslati döntés meghozatala, majd közlése az első fokú döntést hozó hatóság útján (Ket. 105. § (7)) 

A döntés (határozat) jogerőre emelkedésének megállapítása. (Ket. 73/A. §) 



 
 
 

Temető fenntartásának, üzemeltetésének ellenőrzése 

 

Hatáskör: a temet kr l és a temetkezésr l szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 1Őő/1999 (X.1.) 
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) ő9.§ (1) bekezdés b) pontja 
 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 200Ő. évi CXL. törvény 
21. § (1) bekezdés b) pont 
  A f városi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (f városi kerületi) hivatalokról szóló 66/201ő. (III. 30.) 
Korm. rendelet 1. melléklet Ő.7 pontja 

 

 

ELLEN RZÉS 

1999.évi XLIII. tv. 7. § (1) 
bek. és 3Ő.§ (2) bek. 

alapján 

 

 

kötelezettség betartására felszólító végzés 

Ha a kézhezvételt l számított 
30 napon belül nem tesz 

eleget 

100.000 Ft-1.000.000 Ft-ig 

terjed  bírság (jogsértés 
súlyát, jellegét és 

ismétl dését  figyelembe 
véve) 

ha 60 napon belül a jogszabályoknak és a 
hatósági határozatoknak megfelel  működést 

nem állítja helyre 

 

engedély visszavonása (adott tevékenység, 
telephely vagy mindkett  vonatkozásában) 

 



 

A felhívásban megjelölt 
határidőre a szolgáltató 
eleget tesz a felhívásnak 

A bejelentés nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek (Szolgtv. 22. § (1), NGM rendelet 2. § 
3. §, 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 73. § (2)) 

A bejelentés megfelel a jogszabályi követelményeknek 
(Szolgtv. 22. § (1), NGM rendelet  4. §, 1990. évi XCIII. 
törvény 29. § (1), 73. § (2)) 

Legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon 
belül igazolás a tevékenység folytatására irányuló szándék 
(az adatváltozás, a tevékenység megszüntetése) 
bejelentéséről (Szolgtv. 23. § (1) a) pont és (2) 

Üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése (vagy adatváltozás 
bejelentése, vagy a tevékenység megszüntetésének bejelentése) Tt. 53. § (1) bekezdés, 54. § (1)-(2) bekezdés, Szolgtv. 
24. § (1) és (3) bekezdés, NGM rendelet 1. § - 2 §, 5. § (2) bekezdés c) pontja 

A bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt 
napon belül a tevékenység nyilvántartásba vétele 
(adatváltozás nyilvántartásban történő átvezetése, 
tevékenység nyilvántartásból történő törlése (Szolgtv. 27. § 
(1)-(2), 28. §, 30. § (2), Tt. 54. § (3), NGM rendelet 4. §-5. §  A felhívásban megjelölt 

határidőre a szolgáltató 
nem tesz eleget a 
felhívásnak 

 A tevékenység (adatváltozás) 
nyilvántartásba vétele (Szolgtv. 
27. § (1)-(2), 30. § (2), Tt. 54. § 
(3), NGM rendelet 4. § - 5.§. 

Jogsegély kérése a bejelentés feltételeinek 
megállapítása érdekében (NGM rendelet 3. § (3), 
Ket. 26. § (1) c) pont, (3)-(5). A Ket. 33. § (3)  
szerint az ügyintézési határidőbe nem számító 
időszak) 

Legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 8 
napon belül a bejelentés hiányainak megjelölése mellett 
a szolgáltató figyelmeztetése a tevékenység bejelentés 
nélküli folytatásának jogkövetkezményeire (Szolgtv. 23. § 
(1) b) pont. A Ket. 33. § (3) c) pontja szerint az 
ügyintézési határidőbe nem számító időszak. 
Jogkövetkezmények: Szolgtv. 25. § (1), (2) a)-b) pont, 
186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1.§ és 2. §) 

Üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység (természetes személyek és gazdálkodó szervezetek) 
 

A bejelentés megfelel a 
jogszabályi követelményeknek 

A bejelentés nem felel meg a 
jogszabályi követelményeknek 

 

A megkeresett szerv teljesíti a jogsegély kérést 

A tevékenység (adatváltozás) 
nyilvántartásba vételének 
megtagadása (Szolgtv. 27. § (1), Ket. 
82. § (2)-(3)) 

A bejelentés megfelel a jogszabályi követelményeknek  

A tevékenység (adatváltozás) nyilvántartásba vétele 
(Szolgtv. 27. § (1)-(2), 30. § (2), Tt. 54. § (3), NGM rendelet 
4 § (1) – ( bekezdése 

A döntés módosítása vagy visszavonása a 
fellebbezés alapján (Ket. 103. § (1)-(2) 

A bejelentés nem felel 
meg a jogszabályi 
követelményeknek 

A tevékenység 
(adatváltozás) 
nyilvántartásba vételének 
megtagadása (Szolgtv. 27. § 
(1), Ket. 82. § (3) 

Jogorvoslati kérelem a döntés 
közlésétől számított 15 napon 
belül (Ket. 98. § (1), 99. § (1), 
102. § (1), 107. § (2), 1990. 
évi XCIII. tv. 29. § (2)) 

Jogorvoslati kérelem felterjeszt. a 
fellebbezési határidő leteltétől 
számított 8 napon belül a megyei 
kormányhivatalhoz (Ket. 102. § 
(5), 107. § (2))  

A jogorvoslati döntés 
meghozatala, majd 
közlése az első fokú 
döntést hozó 
hatóság útján (Ket. 
105. § (7)) 

A tevékenység 
(adatváltozás) 
nyilvántartásba 
vételének 
megtagadása 
(Szolgtv. 27. § (1), 
Ket. 82. § (3)) 
 

A döntés ügyfél számára 
kedvező megváltoztatása 
esetén a tevékenység 
(adatváltozás) 
nyilvántartásba vétele 

Jogorvoslati kérelem 
a döntés közlésétől 
számított 15 napon 
belül (Ket. 98. § (1), 
99. § (1), 102. § (1), 
107. § (2), 1990. évi 
XCIII. tv. 29. § (2) 
 

A döntés 
módosítása vagy 
visszavonása a 
fellebbezés 
alapján (Ket. 103. 
§ (1)-(2) bekezdés 

Jogorvoslati kérelem 
felterjeszt. a fellebbezési 
határidő leteltétől számított 
8 napon belül (Ket. 102. § 
(5), 107. § (2))  

A jogorvoslati döntés 
meghozatala, majd közlése az 
első fokú döntést hozó hatóság 
útján (Ket. 105. § (7)) 
 
A döntés ügyfél számára 
kedvező megváltoztatása esetén 
a tevékenység (adatváltozás) 
nyilvántartásba vétele 

Jogorvoslati kérelem a döntés 
közlésétől számított 15 napon belül 
(Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 
107. § (2), 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2)) 
 
A döntés 
módosítá-
sa vagy 
visszavo-
nása a 
fellebbe-
zés 
alapján 
(Ket. 103. 
§ (1)-(2) 
bekezdés) 

Jogorvoslati kérelem 
felterjeszt. a felleb-
bezési határidő letel-
tétől számított 8 na-
pon belül a megyei 
kormányhivatalhoz 
(Ket. 102. § (5), 107. 
§ (2))  

A jogorvoslati döntés 
meghozatala, majd 
közlése az első fokú 
döntést hozó 
hatóság útján (Ket. 
105. § (7)) 

Hatáskör: 217/2009. (X. 2.) Korm. rend. 1. §. 
Illetékesség: 66/2015. (III. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés és 
1.mellékelt 4.8. pont, 2004. évi CXL. törvény (ket.) 21. § (1) a) pont. 
Irányadó jogszabályok:  2009. évi LXXVI törvény (Szolgtv.), 

2003. évi CXXXIII. törvény (Tt.), 
1990.évi XCIII. törvény (Itv) 
23/2013. (VI.28.) NGM rendelet, 
150/2012. (VII.6.) Korm rendelet 
186/2009 (IX.10.) Korm. rend. 



 

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység (természetes személyek és gazdálkodó szervezetek) 
 

 

A felhívásban megjelölt 
határidőre a szolgáltató 
eleget tesz a felhívásnak 

A bejelentés nem felel meg a jogszabályi 
követelményeknek (Szolgtv. 22. § (1), NGM rendelet 2. 
§, 3. § (1)-(2), 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 73. § 
(2)) 

A bejelentés megfelel a jogszabályi követelményeknek 
(Szolgtv. 22. § (1), NGM rendelet 2. §, 3. § (1)-(2) bekezdés, 
1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 73. § (2)) 

Legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon 
belül igazolás a tevékenység folytatására irányuló szándék 
(az adatváltozás, a tevékenység megszüntetése) 
bejelentéséről (Szolgtv. 23. § (1) a) pont és (2)) 

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése (vagy adatváltozás 
bejelentése, vagy a tevékenység megszüntetésének bejelentése) Tt. 52. § (1) bekezdés, 54. § (1)-(2) bekezdés, Szolgtv. 
24. § (1) és (3) bekezdés, NGM rendelet 1. § a) bekezdés, 2. §, 5. § (2) bekezdés c) pont. 

A bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt 
napon belül a tevékenység nyilvántartásba vétele 
(adatváltozás nyilvántartásban történő átvezetése, 
tevékenység nyilvántartásból történő törlése) (Szolgtv. 27. § 
(1)-(2), 28. §, 30. § (2), Tt. 54. § (3)-(3b), NGM rendelet 4. § 
(1)-(2), 5. § (1)-(2)) 

A felhívásban megjelölt 
határidőre a szolgáltató 
nem tesz eleget a 
felhívásnak 

 A tevékenység (adatváltozás) 
nyilvántartásba vétele (Szolgtv. 
27. § (1)-(2), 30. § (2), Tt. 54. § 
(3)-(3b), NGM rendelet 4. § (1)-
(2)). 

Jogsegély kérése a bejelentés feltételeinek 
megállapítása érdekében (NGM rendelet 3. § (3), 
Ket. 26. § (1) c) pont, (3)-(5). A Ket. 33. § (3)  b) 
pont szerint az ügyintézési határidőbe nem számító 
időszak) 

Legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 8 
napon belül a bejelentés hiányainak megjelölése mellett 
a szolgáltató figyelmeztetése a tevékenység bejelentés 
nélküli folytatásának jogkövetkezményeire (Szolgtv. 23. § 
(1) b) pont. A Ket. 33. § (3) c) pontja szerint az 
ügyintézési határidőbe nem számító időszak. 
Jogkövetkezmények: Szolgtv. 25. § (1), (2) a)-b) pont, 
186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 1.§ és 2. §) 

A bejelentés megfelel a 
jogszabályi követelményeknek 

A bejelentés nem felel meg a 
jogszabályi követelményeknek 

 

A megkeresett szerv teljesíti a jogsegély kérést 

A tevékenység (adatváltozás) 
nyilvántartásba vételének 
megtagadása (Szolgtv. 27. § (1), Ket. 
82. § (3)) 

A bejelentés megfelel a jogszabályi követelményeknek  

A tevékenység (adatváltozás) nyilvántartásba vétele 
(Szolgtv. 27. § (1)-(2), 30. § (2), Tt. 54. § (3)-(3b), NGM 
rendelet 4. § (1)-(2)) 

A döntés módosítása vagy visszavonása a 
fellebbezés alapján (Ket. 103. § (1)-(2) 

A bejelentés nem felel 
meg a jogszabályi 
követelményeknek 

A tevékenység 
(adatváltozás) 
nyilvántartásba vételének 
megtagadása (Szolgtv. 27. § 
(1), Ket. 82. § 3)) 

Jogorvoslati kérelem a döntés 
közlésétől számított 15 napon 
belül (Ket. 98. § (1), 99. § (1), 
102. § (1), 107. § (2), 1990. 
évi XCIII. tv. 29. § (2)) 

Jogorvoslati kérelem felterjeszt. a 
fellebbezési határidő leteltétől 
számított 8 napon belül a megyei 
kormányhivatalhoz (Ket. 102. § 
(5), 107. § (2))  

A jogorvoslati döntés 
meghozatala, majd 
közlése az első fokú 
döntést hozó 
hatóság útján (Ket. 
105. § (7)) 

A tevékenység 
(adatváltozás) 
nyilvántartásba 
vételének 
megtagadása 
(Szolgtv. 27. § (1), 
Ket. 82. § (3)) 
 

A döntés ügyfél számára 
kedvező megváltoztatása 
esetén a tevékenység 
(adatváltozás) 
nyilvántartásba vétele 

Jogorvoslati kérelem 
a döntés közlésétől 
számított 15 napon 
belül (Ket. 98. § (1), 
99. § (1), 102. § (1), 
107. § (2), 1990. évi 
XCIII. tv. 29. § (2)) 
 

A döntés 
módosítása vagy 
visszavonása a 
fellebbezés 
alapján (Ket. 103. 
§ (1)-(2) bekezdés 

Jogorvoslati kérelem 
felterjeszt. a fellebbezési 
határidő leteltétől számított 
8 napon belül (Ket. 102. § 
(5), 107. § (2))  

A jogorvoslati döntés 
meghozatala, majd közlése az 
első fokú döntést hozó hatóság 
útján (Ket. 105. § (7)) 
 
A döntés ügyfél számára 
kedvező megváltoztatása esetén 
a tevékenység (adatváltozás) 
nyilvántartásba vétele 

Jogorvoslati kérelem a döntés 
közlésétől számított 15 napon belül 
(Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), 
107. § (2), 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2)) 
 
A döntés 
módosítá-
sa vagy 
visszavo-
nása a 
fellebbe-
zés 
alapján 
(Ket. 103. 
§ (1)-(2) 
bekezdés) 

Jogorvoslati kérelem 
felterjeszt. a felleb-
bezési határidő letel-
tétől számított 8 na-
pon belül a megyei 
kormányhivatalhoz 
(Ket. 102. § (5), 107. 
§ (2))  

A jogorvoslati döntés 
meghozatala, majd 
közlése az első fokú 
döntést hozó 
hatóság útján (Ket. 
105. § (7)) 

Hatáskör: 217/2009. (X. 2.) Korm. rend. 1. §. 
Illetékesség: 66/2015. (III. 30.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdés és 
1.mellékelt 4.8. pont, 2004. évi CXL. törvény (ket.) 21. § (1) a) pont. 
Irányadó jogszabályok:  2009. évi LXXVI törvény (Szolgtv.), 

2003. évi CXXXIII. törvény (Tt.), 
23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet, 
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 
186/2009 (.10.) Korm. rendelet 
1990. évi XCIII.törvény (Itv) 



Ápolási díjra való jogosultság megállapítása 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérelem: 
személyesen vagy postai úton benyújtható az R. 
4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon 

Kérelem nyomtatvány kitöltését az ügyfél által megadott 
adatokat megalapozó hatósági igazolványok: 

1. személyazonosításra alkalmas okmány: személyazonosító 
igazolvány vagy gépjárművezetői engedély vagy útlevél, 
2. lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
3. Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) 
4. Adóazonosító Jel 
(az 1-3. pont az ápolóra és az ápoltra is vonatkozik) Értesítés az eljárás megindításáról: 

ha kéri, a kérelmező ügyfelet 8 
napon belül értesíteni kell a Ket. 
29. § (9) bekezdése szerint Ápolt személy 

Ket. 29. § (3) 
bek. b) pont. 

Tényállás tisztázása: 
Kérelem ápolt általi aláírásának vizsgálata 
hozzátartozói kapcsolat vizsgálata 
ápoló nagykorúságának vizsgálata 
az ápolt hozzátartozó súlyosan fogyatékos, vagy tartósan 

beteg 18 év alatti személy-e, 
az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul-e 
az ápolt hozzátartozó fokozott ápolást igénylő súlyosan 

fogyatékos személy-e 
az ápoló folytat-e keresőtevékenységet, ha igen, azt hol és 

milyen időtartamban 
az ápoló nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban 

áll-e 
az ápoló részesül-e rendszeres pénzellátásban, ha igen, 

annak mennyi a havi összege 
más rendszeres pénzellátás megállapítása iránt van-e 

eljárás folyamatban 
az ápolási tevékenység hol történik, figyelemmel az Szt. 

szerinti kizáró körülményekre 
az ápolt tanulói, hallgatói jogviszonyban áll-e, annak típusa 
az ápolt hozzájárult-e a hozzátartozója ápolási 

tevékenységéhez, illetve a fokozott ápolás 
szükségességének vizsgálatához 

az ápoló tagja-e magánnyugdíj-pénztárnak 

A kérelemhez csatolni kell: 
1. Az ápoltra vonatkozó háziorvosi igazolást arról, hogy súlyo-san 
fogyatékos vagy tartósan beteg; ezen állapot igazolását az azt 
alátámasztó szakhatósági állásfoglalás vagy szakvélemény vagy 
szakorvosi igazolás/zárójelentés megjelölésével, valamint 
szakvéleményt a gondozás várható időtartamáról (az R. 5. sz. 
melléklete) 
2. Az ápoltra vonatkozóan az oktatási, szociális intézmény 
vezetője által kiállított igazolást (az R. 6. sz. melléklete) 
3. hatósági bizonyítvány a komplex minősítésről 
4. szakorvosi igazolás a kiemelt ápolási díjra jogosító 
körülmények fennállásáról 
Tényállás tisztázására hivatkozva kérhető, figyelemmel a Ket. 36. 

§ (2) bek.-re: 
5. Munkáltató igazolását a keresőtevékenység napi időtartamáról 
6. Magánnyugdíj-pénztár azonosítási iratát 
7. A folyósító szerv igazolását a rendszeres pénzellátás havi 
összegéről 
(a 3. vagy 4. pontbeli irat a kiemelt ápolási díj kérelemhez kell) 
(az 5-7. pontok az ápolóra vonatkoznak) 

Felhívás hiánypótlásra  
(2004. évi CXL. tv. 37. § (3) – 8 napon belül - és (5) bekezdése 

szerint, figyelemmel az Szt. és az R. rendelkezéseire) 

Az eljárás megszüntetése a 2004. évi CXL. tv. 31. § (2) 
bekezdése alapján. Önálló fellebbezés: 98. § (3) bekezdés 

c) pontja 

Az ápolási díjat  fokozott 
ápolást igénylő súlyosan 

fogyatékos ápoltra  
tekintettel  kéri 

nem kéri 

Szakértő kirendelése végzéssel az önkiszolgáló képesség 
vizsgálatára (az R. 7. sz. melléklete) 

Döntés 
(határozat 21 napon belül) Döntés közlése az ápolóval és az 

ápolttal (Ket: 78-80. §-a) 

Jogorvoslati kérelem felterjesztése 
(Ket: 102. § (5) bekezdése) 

A jogerőre emelkedéstől független végrehajtás: 
az ellátás kiutalása (Ket: 101. § (2) bekezdése) Jogerőre emelkedés 

megállapítása 

Jogorvoslati döntés közlése 

Hatáskör:  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés a) pont,  ad).alpont, 
41..§, 43. § és a 43/A. § 
Illetékesség:  Szt. 32/A. § (1) bekezdés 
Végrehajtási rendelet: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabálysértési ügyintézés 

Hatáskör: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
(továbbiakban: Szabs.tv.) 38. § (1) bekezdés 
Illetékesség: a Szabs. tv 40. § (1) bekezdés 

Szabálysértési eljárás megindulása: feljelentés, vagy hatóság tudomásra jutása Szabs. tv. 78. § 
2016.10.15. napja után indult ügyek esetében Robotzsaru program teljes körű alkalmazása (párhuzamos iktatás 

Poszeidonnal, ügyiratok készítése, SZNYR felé adatközlés ezen keresztül) 
 

Hatáskör, illetékesség vizsgálata 

Áttétel   
Határidő: haladéktalanul 
Szabs. tv. 45. §   

Feljelentés tartalmi vizsgálata 

Feljelentés elutasítása Szabs. tv. 80. §  
Határidő: 8 nap 

Jogorvoslat: panasz  
Benyújtási határidő: 8 nap 
Szabs. tv. 98. § (1) bek.  
Helyt ad, vagy 3 napon belül ügyésznek továbbít 

Áttétel 
hatáskör 
hiánya miatt  
Szabs. tv. 
23.§, 45. § 

Döntéshozatal meghallgatás nélküli eljárásban  
Szabs. tv. 102. §; Pénzbírság kiszabása vagy intézkedés 
alkalmazása.  Határidő: 15 nap 

Bizonyítási eljárás Szabs. tv. X. fejezet 
Eljárás alá vont személy, tanú meghallgatása; 
Szemle; 
Szakértő kirendelése; 
Tárgyi bizonyítási eszköz lefoglalása 

Jogorvoslat: meghallgatás kérése 
Benyújtási határidő: 8 nap 
Szabs. tv. 103. § (1) bek.  
Határidő: 5 napon belül idézni  
 

Meghallgatás eredménye alapján határozat 
visszavonása, új határozat meghozatala  
Szabs. tv. 104. § (2) bek.  

Jogorvoslat: kifogás 
Szabályait lásd lent „Határozathozatal, büntetés 
kiszabása, intézkedés alkalmazása 

Szabálysértési eljárás felfüggesztése 
Szabs. tv. 82. §  
Határidő max. 2 év (elévülés) Szabs. 
tv. 6. § (6) bek. 

Határozathozatal: 
büntetés kiszabása,  
intézkedés alkalmazása 

Jogorvoslat: kifogás 
Benyújtási határidő: 8 nap 
Szabs. tv. 105. § (1) bek. 

Határozat megváltoztatása, visszavonása, vagy bíróságra 
megküldése 
Határidő: 8, illetve 15 nap 
Szabs. tv. 105. § (3) bek. 106. § (2) bek. 

Végrehajtás: önkéntes teljesítés, ill. közérdekű munkával történő 
megváltás hiányában elzárásra átváltoztatás kezdeményezése, BV-
be bevonulás elrendelése, elővezetés, körözés elrendelése 

Szabálysértési eljárás megszüntetése 
Szabs. tv. 83. (1) bek.   

Jogorvoslat: panasz  
Benyújtási határidő: 8 nap 
Szabs. tv. 98. § (1) bek.  
Helyt ad, vagy 3 napon belül ügyésznek 
továbbít 

Szabálysértési felelősség 
elbírálása; 
Szabálysértési költségről 
rendelkezés 
Határidő: 30 nap Szabs. tv. 81. 
§ (2) bek. 

Bíróság által kiszabott szabálysértési büntetések és helyszíni bírságok végrehajtása  
Szabs. tv. 141. § (3) 

Önkéntes teljesítés, ill. pénzbírság, helyszíni bírság közérdekű munkával történő megváltásának hiányában elzárásra 
átváltoztatás kezdeményezése az illetékes Járásbíróságnál 

Eredménytelen elővezetés esetén 
országos körözés elrendelése 

Felszólítás Büntetés-végrehajtási 
Intézetbe történő önkéntes bevonulásra  

Önkéntes bevonulás hiányában rendőrségi 
elővezetés elrendelése ügyészségi 

jóváhagyást követően 



ÉRETTSÉGI FELADATLAPOK ÁTADÁS-ÁTVÉTELÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA 
 

figyelemmel az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/B. § – 18/D. §-aira,  
a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletre, továbbá a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KH tájékoztatja a járási hivatalt  
- mely iskolákat érintik a közép- és emelt szintű vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatok, 

- mely tantárgyak feladatlapjait mikor szállítják (túraterv), 
és az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjai szétosztásának folyamatleírásával együtt megküldi 

a szervezés során használatos nyomtatványmintákat 

„Kis tárgyak” ellenőrzése a járási hivatal vezetője által meghatározott időpontban. 
A dobozok tartalmának – a csomagok felbontása nélkül történő – ellenőrzése az iskola képviselőjének jelenlétében, doboz felnyitása, 

tartalmának tételes ellenőrzése csomagoláson keresztül, az ellenőrzés megtörténtének dokumentálása, a doboz visszazárása, biztonságos 
elhelyezése. Eltérés és pót igények esetén jegyzőkönyv felvétele mellett az OH, valamint a KH egyidejű, haladéktalan értesítése.    

(Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet) 

„Kis tárgyak” feladatlap csomagjait tartalmazó zárt dobozok átvétele (dobozszintű átvétel) a futártól, a vizsgaidőszak megkezdése előtti 
héten (túraterv szerint): szállítás intézményenként, közép- és emelt szintenként, plombák ellenőrzése, érkező plomba megőrzése, dobozok 

azonosítása, sértetlenségük ellenőrzése, átvétele, átvétel dokumentálása a futár által hozott szállítójegyzék és átadás-átvételi jegyzék 
aláírásával, dobozok biztonságos elhelyezése, nyilvántartásba vétele a KH által megküldött dokumentumok alapján. Eltérés esetén 

jegyzőkönyv felvétele, és az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH), valamint a KH egyidejű haladéktalan értesítése.  
(Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet) 

Főtárgyak feladatlap csomagjait tartalmazó zárt dobozok átvétele (dobozszintű átvétel) futártól, a vizsganapokat megelőző (túraterv szerinti) 
szállítása napokon: szállítás intézményenként, közép- és emelt szintenként, plombák ellenőrzése, érkező plomba megőrzése, dobozok 
azonosítása, sértetlenségük ellenőrzése, átvétele, átvétel dokumentálása a futár által hozott szállítójegyzék és átadás-átvételi jegyzék 

aláírásával, dobozok biztonságos elhelyezése, nyilvántartásba vétele a KH által megküldött dokumentumok alapján. Eltérés esetén 
jegyzőkönyv felvétele, és az OH, valamint a KH egyidejű haladéktalan értesítése.  

(Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet) 

Főtárgyak átadás-átvétele az iskolák részére 
A vizsganapok reggelén a doboz felnyitása,  az aznapi érettségi tárgy feladatlap csomagjának 

(csomagjainak) átadása, az átadás dokumentálása, a doboz visszazárása és átadása. (A vizsganapok 
reggelén – vagy az iskolák, ill. a vizsgaközpontok nagy száma esetén a vizsga napját megelőző napon 
– célszerű az átadásra kerülő csomagokat átadásra előkészíteni.) Az átadás és az esetleges rendkívüli 

esemény dokumentálása a KH által megküldött adminisztrációs mellékletek felhasználásával. 
Rendkívüli eseményről jkv. felvétele és az OH, valamint a KH egyidejű, haladéktalan értesítése.  
(Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet) 

Kormányhivatal (továbbiakban: KH) értesítése alapján  
a járási hivatal vezetője kijelöli a közreműködő kollégá(ka)t 

Járási hivatal vezetője  
- értesíti az igazgatókat a főtárgyak tételeinek ellenőrzéséről (hely, idő)  

(A KH előzetesen kiküldött levelében foglaltak alapján.) 

Járási hivatal vezetője  
bekéri a közép- és emelt szintű vizsgákra vonatkozó jegyzéket az igazgatóktól és 

értesíti őket a kis tárgyak feladatlapjainak ellenőrzéséről (hely, idő)  
(A KH előzetesen kiküldött levelében foglaltak alapján.) 

Kis tárgyak átadás-átvétele az iskolák részére: 
A vizsganapok reggelén a doboz felnyitása, az aznapi érettségi tárgy feladatlap csomagjának 

(csomagjainak) átadása, az átadás dokumentálása, a doboz visszazárása.  (A vizsganapok 
reggelén – vagy az iskolák, ill. a vizsgaközpontok nagy száma esetén a vizsga napját 

megelőző napon – célszerű az átadásra kerülő csomagokat átadásra előkészíteni.) Az átadás 
során külön figyelmet kell fordítani az informatika CD átadásának eltérő időpontjára! Az 

átadás és az esetleges rendkívüli esemény dokumentálása a KH által megküldött 
adminisztrációs mellékletek felhasználásával.  

Rendkívüli eseményről jegyzőkönyv felvétele és az OH, valamint a KH egyidejű, haladéktalan 
értesítése.   

(Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet)
A vizsgaidőszak végét követő 30 napon belül a 
KH által megküldött folyamatleírásban szereplő 

dokumentumok eredeti példányainak 
megküldése -  a KH útján - az OH-nak. 

Főtárgyak ellenőrzése 
A „kis tárgyak” ellenőrzésénél leírtakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a főtárgyak ellenőrzését a járási hivatal az átadást 

megelőzően az iskola képviselőjének jelenléte nélkül is elvégezheti. 
(Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Értesítés eljárás megindításáról: amennyiben az ügyfél kéri, a benyújtó ügyfelet 8 napon belül értesíteni kell 
 a Ket. 29. § (9) bekezdés szerint 
 

Tényállás tisztázása  
Ket. 33. § (3) bekezdés c) szerint az ügyintézési határidőbe be nem számító időszak 

Hiánypótlásra felhívás 8 napon belül  a Ket. 50. § szerint, határidő megjelöléssel 

 
Hiánypótlás 

Nádaratás engedélyezési eljárása 
nem természetvédelmi területen 

 

 
Hatáskör: A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 
120/1999.(VIII.6.) Kormányrendelet (Korm.rendelet) 9. § (6) bekezdése 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése, 1. melléklet 4.8. pontja 
 
Kérelem benyújtója: a tevékenységgel érintett ingatlan fenntartója (tulajdonosa, vagyonkezelője). 
A kérelemben meg kell jelölni: 
- az érintett terület helyrajzi száma, megnevezése, nagysága, 
- az ingatlan használatának jogcíme, 
- a tervezett tevékenység időpontja, időtartama, 
- mekkora területen kívánja a tevékenységet végezni, 
- a tevékenység célja (üzemeltetési terv szerint: Korm.rend. 9. § (10) bekezdése) 

Nádaratás 
engedélyezése 
határozattal  
 
A nádaratás 
- csak vegetációs 
időn kívül és - csak 
úgy végezhető, hogy 
a nádas 
termőképessége és 
állománya ne 
károsodjon.  

Jogorvoslati  döntés 
meghozatala és  
közlése a 
fellebbezővel és 
azzal, akivel az első 
fokú döntést 
közölték 
(Ket. 105. § (5) 
bekezdés) 

Jogorvoslati kérelem benyújtása 
esetén annak  felterjesztése 
végzéssel a II. fokon eljáró 
szervhez (Ket. 99. § (1) 
bekezdés szerint.) 
II. fokon eljáró szerv: megyei 
kormányhivatal 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
 

- I. fokú eljárás esetén: döntés kézhezvételétől számított 15. nap, 
- II. fokú eljárás esetén a döntés közlésével 



 

 

Az ÜGYFÉL  rendelkezik a  Korm.rendelet 2. § -ban felsorolt 
szakvélemények valamelyikével  

Az ÜGYFÉL nem rendelkezik A Korm.rendelet 2. § -ban felsorolt 
szakvélemények valamelyikével  

Személyes megjelenés esetén 
szükséges: 
- kérelem a Korm.rendelet 
2.melléklete szerinti tartalommal 
- személyazonosságot igazoló 
közokirat 
- Korm.rendelet 
2. § -ban felsorolt szakvélemények 
valamelyike 
- csere esetén a korábban 
kiállított parkolási igazolvány 

Ügysegéd közreműködése 
esetén szükséges: 
- 1db igazolványkép 

-  kérelem a Korm.rendelet 
2.melléklete szerinti tartalommal 
- Korm.rendelet 2. § -ban 
felsorolt szakvélemények 
valamelyike 
- csere esetén a korábban 
kiállított parkolási igazolvány 

Kérelem a Korm.rendelet  2.melléklete szerinti tartalommal 
A Korm.rendelet 3.§ (3) alapján, 8 napon belül a 
közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló 
orvosi dokumentációt és egyéb iratokat az illetékes megyei 
kormányhivatalhoz megküldi 
 

A kiadott szakvélemény 
alapján a 
közlekedőképesség 
súlyos akadályoztatása 
fennáll 

A kiadott szakvélemény alapján a 
közlekedőképesség súlyos 
akadályoztatása nem áll fenn  

Parkolási igazolvány kiállítása 

Döntés 
Elutasító határozat 

Fellebbezés felterjesztése a 
megyei kormányhivatalhoz (A 
közléstől számított 15 napos 
fellebbezési határidőt követő 
8 napon belül) 

Jogorvoslati döntés 
meghozatala, közlése az 
I. fokon eljáró szerv útján 
(Ket. 105. § (7) bekezdés) 

Jogerőre 
emelkedés 
megállapítása 

Felhívás hiánypótlásra 8 napon belül végzéssel 
a Ket. 37. § szerinti határidő megjelöléssel 

Hiánypótlás 

Az ügyfél a 2/A. §-ban meghatározott intézményi kör, akkor az 5. melléklet szerinti kérelemhez be kell mutatni a működési engedélyt. 

Hatáskör: a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.(XII.11.)Korm.rendelet (továbbiakban Korm.rendelet) 3. § (1) 
bekezdés 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. melléklet 4.12. pontja 

Parkolási igazolvány 
postázása, személyes 
átvétele 

A döntés ügyfél számára kedvező 
megváltoztatása esetén 

Parkolási igazolvány igénylése, meghosszabbítása, cseréje, pótlása 



 

218/2003.(XII.11.)Korm.rendelet 11. § (4) bekezdés 
A szükséges intézkedések megtételét követően az eljáró szerv  
- az elvett igazolványt,  
- az elvételről készült jegyzőkönyv másolatát  
megküldi az igazolványt kiállító járási hivatalnak. 

218/2003.(XII.11.)Korm.rendelet 8. § (4) bekezdés 
A járási hivatal az igazolványt határozattal visszavonja.  
A visszavonástól számított egy évig új igazolvány nem állítható ki.  
Ezt a tényt a nyilvántartásban fel kell tüntetni. 

Fellebbezés felterjesztése a 
megyei kormányhivatalhoz (A 
közléstől számított 15 napos 
fellebbezési határidőt követő 
8 napon belül) 
 

Jogerőre emelkedés 
megállapítása: 
- I. fokú eljárás 
esetén: döntés 
kézhezvételétől 
számított 15. nap, 

- II. fokú eljárás 
esetén a döntés 
közlésével 
 

A döntés ügyfél számára kedvező 
megváltoztatása esetén 

Jogorvoslati döntés 
meghozatala, közlése az I. 
fokon eljáró szerv útján 
 (Ket. 105. § (7) bekezdés) 

1 év leteltét követően 

Parkolási igazolvány visszavonása 

Hatáskör: a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.(XII.11.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 3. § (1) 
bekezdés 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. melléklet 4.12. pontja 

 

Parkolási 
igazolvány 
érvényes  

↓ 
Visszaadásra 
kerül az ügyfél 
részére 

Parkolási igazolvány érvénytelen 
↓ 

218/2003.(XII.11.)Korm.rendelet 3. 
§ (2) bekezdés 
Kérelem alapján újra kell indítani 
az igazolvány kiadására irányuló 
eljárást 



 

 

Személyes megjelenés esetén 
szükséges: 
- személyazonosság igazolására 
szolgáló okmány 

- képviseleti jogosultságát igazoló 
okirat amennyiben nem saját 
ügyében jár el 
- csere esetén a korábban 
kiállított lakcímigazolvány 

- illeték megfizetés igazolása, ha 
az eljárás illetékköteles 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
kiadott 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993.(X.26) Korm. rendelet 18. §-a szerint: 

- ha még nem rendelkezett lakcímigazolvánnyal 
- ha arra a személyi azonosító kiadásával vagy módosításával, 
továbbá a honosított polgár nyilvántartásával összefüggő 
eljárásban vagy a lakcímbejentéssel kapcsolatos eljárásban 
kerül sor 
- tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy gyártmányhiba 
miatti csere 

- magyar állampolgár külföldi letelepedési szándékát bejelenti. 

Lakcímigazolvány kiállítása 

(helyben, azonnal) 

               Hivatalból indul   

Lakcímigazolvány postázása, 
vagy személyes átvétele 

Hatáskör: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. §-a 
 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§ (1) bekezdés a) pont 
                    A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 1.§-a 

Lakcímigazolvány kiadása, cseréje, pótlása 
 

                  Kérelemre indul   



 

 

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás a Korm.rend.II. Fejezet 6. 
és 7. pontjában  meghatározott kivétellel (hivatalbóli kiadás) kérelemre indul  

Személyazonosító igazolvány visszavonása 

Személyes megjelenés esetén szükséges: 
- kérelem a Korm.rend. melléklete szerinti tartalommal 
(járási hivatal állítja elő) 
- érvényes állandó személyazonosító igazolvány, vagy 
a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány 
(útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) 
- ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító 
igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más 
érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a 
menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az 
útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló 
érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező 
a kérelem benyújtását megelőző évben sem 
rendelkezett ilyen érvényes okmánnyal, a 
kérelmezőnek a kérelemhez be kell mutatnia a 
Korm.rend. 18. §. (2) bek. szerinti okiratokat. 
- csere esetén a korábban kiállított személyazonosító 
igazolvány  

Települési önkormányzat jegyzője közreműködése esetén 
szükséges: 
- 1db igazolványkép 

- kérelem a Korm.rend. 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal 
- érvényes állandó személyazonosító igazolvány, vagy a 
személyazonosságát igazoló más érvényes okmány 
(útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély 
- ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító 
igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más 
érvényes okmánnyal nem rendelkezik, illetve ha a 
menekült vagy az oltalmazott jogállású kérelmező az 
útlevélen kívül más, személyazonosságot igazoló 
érvényes okmánnyal nem rendelkezik, és a kérelmező a 
kérelem benyújtását megelőző évben sem rendelkezett 
ilyen érvényes okmánnyal, a kérelmezőnek a kérelemhez 
be kell mutatnia a Korm.rend. 18. § (2) bek. szerinti 
okiratokat. 
 - csere esetén a korábban kiállított személyazonosító 
igazolvány

A polgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatal vagy a 
kijelölt kormányhivatal a személyazonosító igazolványt 
visszavonja, ha 
a) hamis vagy meghamisították, és az okmány nincs a 
hatóság birtokában, 
b) azt jogosulatlanul használták fel, és az okmány nincs a 
hatóság birtokában, 
c) a polgár az arra való jogosultság megszűnését 
követően az állandó személyazonosító igazolványt az 

igazolvány elvételére jogosult hatóságnak nem adta át, 
d) a polgár a személyazonosító igazolványon 
szereplő adat megváltozása esetén a (3) 
bekezdésben meghatározott időtartamot 
követően az állandó személyazonosító 
igazolványt az igazolvány elvételére 
hatóságnak nem adta át.

Döntés: visszavonó 
határozat 

Állandó személyazonosító igazolvány kiállítása 

(Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős 
Helyettes Államtitkársága,  

ált. ügyintézési határidő 20 nap) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fellebbezés 
felterjesztése a 
megyei 
kormányhivatal

Jogorvoslati döntés 
meghozatala, 
közlése  

Jogerőre 
emelkedés 
megállapítása 

Ideiglenes személyazonosító igazolvány 
kiadása a Korm. rend. 8. §-ában foglaltak 
esetén 

 

Személyazonosító igazolvány 
postázása, vagy személyes 
átvétele 

végrehajtás 

Hatáskör: a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm.rendelet 
(továbbiakban Korm.rend.) 3. § 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont 
                    A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2. § 

Személyazonosító igazolvány igénylése, cseréje, pótlása 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Törzskönyv kiadása 

 

 

Törzskönyv kiadásához szükséges iratok: 
   -Tulajdonjogot igazoló okirat   

   -személyazonosságot igazoló közokirat 
   -meghatalmazás  

(ha az ügyintézésben nem a tulajdonos, vagy a cég képviselője vesz részt) 

Az ÜGYFÉL kérelme 

Hatáskör: A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.rendelet ) 1.§ (1) bek. a) pontja 

 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bek. a) pontja          A 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2.§-a. 



 

 

 

Jogorvoslati döntés 
meghozatala, közlése  
 

Az ügyfél nem rendelkezik az eljáráshoz szükséges 
iratokkal 

Törzskönyv legyártása 

(BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága 

 ügyintézési határidő 8 nap) 

Döntés elutasító 
határozat 

Fellebbezés 
felterjesztése a megyei 
kormányhivatalhoz 

Jogerőre emelkedés 
megállapítása 

A döntés ügyfél számára kedvező 
megváltoztatása esetén 

 

Törzskönyv gyártásának kezdeményezése 

Megküldés a kézbesítési címre 

Törzskönyv átvétele 

Felhívás hiánypótlásra 8 napon belül végzéssel 
a Ket. 37.§ szerinti határidő megjelöléssel 

Hiánypótlás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Új Forgalmi engedély kiadása 

 

Személyes megjelenés esetén szükséges: 
Állandó forgalmi engedély kiállításához: 
   - Korm.rend. 19. melléklet szerinti okmányok  
   - személyazonosságát igazoló közokirat 
   - meghatalmazás (ha az ügyintézésben nem a 
tulajdonos, vagy a cég képviselője vesz részt) 

Személyes megjelenés esetén szükséges: 
Ideiglenes forgalmi engedély kiállításához: 
- Korm. rend. 19. melléklete szerinti okmányok    
- személyazonosságot igazoló közokirat 
- meghatalmazás (ha az ügyintézésben nem a 
tulajdonos, vagy a cég képviselője vesz részt) 

 

Az ÜGYFÉL kérelme 

Hatáskör: A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) 

Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (1) bek. a) pontja 

 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pontja.  A 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2.§-a. 



  

 

 

Jogorvoslati döntés 
meghozatala, közlése  
 

Felhívás hiánypótlásra 8 napon belül végzéssel 
a Ket. 37.§ szerinti határidő megjelöléssel 

Az ügyfél nem rendelkezik a Korm.rend. 19. mellékletében 
meghatározott okmányok valamelyikével. 

 

Forgalmi engedély átvétele 

Döntést elutasító 
határozat 

Fellebbezés 
felterjesztése a megyei 
kormányhivatalhoz 

Jogerőre emelkedés 
megállapítása 

A döntés ügyfél számára kedvező 
megváltoztatása esetén 

 

Forgalmi engedély kiállítása 

(helyben, azonnal) 

Hiánypótlás 



 

 

 A magánútlevél kiadása és cseréje kérelemre 
indul (Korm. rend. 13.§ és 27. § ) 

Az ÜGYFÉL nem utazhat külföldre az 1998. évi XII. törvény 
16. §-a alapján  

 
Személyes megjelenés szükséges: 
- a kérelmező személyi adatainak 
és úti okmányhoz való 
jogosultságának ellenőrzéséhez  
az úti okmány iránti kérelem 
előterjesztésekor be kell mutatni a  
- Korm.rendelet 18. §-ban 

előírtakat. 
 A külföldre való utazás 

korlátozása nem áll fenn 

A külföldre való utazás 
korlátozása fenn áll 
 

 A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 
Államtitkársága kiállítja az útlevelet. (ált. ügyintézési határidő 20 nap) 

Döntés 

Elutasító határozat 

Fellebbezés előterjesztése a 
Belügyminisztéiumnál (A 
közléstől számított 15 napon 
belül) 

 
Jogorvoslati döntés 
meghozatala, közlése  

Jogerőre 
emelkedés 
megállapítása 

A kérelemnek megfelelő adattartalmú, 
elektronikus úton továbbítandó kérelem 
előállítása és elektronikus úton történő 
továbbítása a Belügyminisztériumnak. 

A kinyomtatott kérelmet és csatolt mellékleteit 
is a Belügyminisztériumnak kell megküldeni. 

 

Hatáskör: a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V.22.) Korm. rendelet 7. §-a 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont 
                    A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet 2. § 
 

Útlevél postázása, vagy 
személyes átvétele. 

A döntés ügyfél számára kedvező 
megváltoztatása esetén 

Úti okmány kiadása és cseréje 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Közgyógyellátás – Alanyi Jogcímen 

 

Egyéni gyógyszerkeret megállapítását nem 
kéri az ügyfél – Eseti gyógyszerkeret kerül 

megállapításra. Tényállás tisztázása: Ket. 33. § 
(3) bekezdés c)  pontja szerint, az 
ügyintézési határidőbe nem számít 

bele. 

Eseti gyógyszerkeret megállapítása 

Jogosultság kezdő időpontja a határozat keltét 
követő 15. nap. Egyéni gyógyszerkeret 

megállapítását kérte az ügyfél, de az Szt. 50/A. § (8) 
bekezdése alapján havi gyógyszerköltség nem éri el 

az 1.000.-Ft-ot, ezért csak eseti gyógyszerkeretre 
jogosult. 

Kérelem benyújtása: Ellenőrzés, hogy megfelel-e  

az Szt. 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. 
(amennyiben nem felel meg a feltételeknek, úgy az 

elbírálás folytatása normatív jogcímen) 

 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról: 
amennyiben az ügyfél kéri, a benyújtó ügyfelet 8 

napon belül értesíteni kell a Ket. 29. § (9) bekezdése 
szerint 

Egyéni gyógyszerkeret megállapítását kéri 
az ügyfél 

Szakkérdés vizsgálata nélkül: a Korm. 

rendelet 35. § (11) bekezdése alapján az 
ügyintézési határidő 8 nap. 

Hiánypótlás 

Döntés meghozatala  

Szt. 50/A. § (10) bekezdése alapján 

I. fokú eljárás esetén: a 
döntés kézhezvételétől 

számított 15. nap 

Egyéni és eseti gyógyszerkeret 
megállapítása: jogosultság kezdő 
időpontja a határozat keltét követő 15. nap 

Jogerőre emelkedés megállapítása 

Az igazolvánnyal kapcsolatos 
ügyintézésre kijelölt járási hivatal a 

közgyógyellátási igazolványt kiállítja, 2 
évig érvényes. 

Jogorvoslati kérelem felterjesztése a II. fokon eljáró 
szervhez a Ket. 99. § (1) bekezdés, 102. §-a és a 107. § 
alapján (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal) 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése II. 
fokon eljáró szerv útján 

Ket. 105. §  alapján a döntést: helybenhagyja, 
megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

Szakkérdés vizsgálata: (Szt. 50/A. (4) bekezdése 
alapján a kérelem benyújtását követően a járási hivatal 
az igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító 
ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát és 
a rendszeres gyógyító ellátás havi költségét.) 

Szakkérdés vizsgálata nélkül: a Korm. 

rendelet 35. § (11) bekezdése alapján az 
ügyintézési határidő 8 nap. 

Hatáskör: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (4) bekezdése. 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
 (továbbiakban: Ket.) 21. § (1) bekezdés a) pont, Szt. 32/A. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei 
 kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 
 2. § (4) bekezdés 1. számú melléklete. 

 

II. fokú eljárás 
esetén a döntés 

közlésével 

Hiánypótlásra való felhívás 

 A Ket. 37. § (3) bekezdése alapján   



 
 

 

KÖZGYÓGYELLÁTÁS – NORMATÍV JOGCÍMEN 

 

Hatáskör: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
  50. § (4) bekezdése. 
 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
 törvény (a továbbiakban: Ket.) 21. § (1) bekezdés a) pont, az Szt. 32/A. § (1) bekezdése valamint  
 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  
 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésének 1. számú melléklete. 

 

Hiánypótlásra való felhívás 

A Ket. 37. § (3) bekezdése alapján 

Ügyfél értesítése az eljárás megindításáról 
Amennyiben az ügyfél kéri, a benyújtó ügyfelet 8 napon 
belül értesíteni kell a Ket. 29. § (9) bekezdése szerint. 

Kérelem benyújtása 

Ellenőrzés, hogy megfelel-e az Szt. 50. § (2) bekezdésébe 
foglalt feltételeknek. 

Döntés – Kérelem elutasítása 8 napon belül 
- amennyiben nem felel meg az Szt. 50. § (2) 
bekezdésében meghatározott jövedelmi 
feltételeknek, 

- ezzel egyidejűleg a háziorvos igazolását vissza 
kell küldeni az ügyfélnek. 

Hiánypótlás. 

Tényállás tisztázása 

Ket. 33. § (3) bekezdése c) pontjai szerint az ügyintézési 
határidőbe nem számít bele. 

Szakkérdés vizsgálata 

Az Szt. 50/A. § (4) bekezdése alapján a kérelem 
benyújtását követően a járási hivatal az igazolásban 
feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti 
szükséglet szakmai megalapozottságát és a rendszeres 
gyógyító ellátás havi költségét vizsgálja. 

Döntés meghozatala – Jogosultság megállapítása 
az Szt. 50/A. § (10) bekezdése alapján 

Döntés meghozatala – Kérelem elutasítása 

Amennyiben a gyógyszerköltség nem éri el az Szt. 50. § (2) 
bekezdésében meghatározott összeget. 

Gyógyszerkeret (egyéni és eseti) megállapítása - a 

jogosultság kezdő időpontja a határozat keltét követő 15. 
nap. 

I. fokú eljárás estén a döntés 
jogereje a kézhezvételétől 

számított 15. nap 

Jogerőre emelkedés megállapítása 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése II. fokon 

eljáró szerv útján. A Ket. 105. § -a alapján a döntést: 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti. 

II. fokú eljárás esetén a 
döntés közlésével válik 

jogerőssé 

Jogorvoslati kérelem felülvizsgálata és 
felterjesztése a II. fokon eljáró szervhez a Ket. 99. § 
(1) bekezdése, továbbá a 102. § és 107. § (Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal). 

Az igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási 
hivatal a közgyógyellátási igazolványt kiállítja, amely 1 évig 

érvényes. 



Egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez rászorultság megállapításának 
folyamatábrája 

 
Hatáskör: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a (Szoc 
tv.) 
Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) pont 
A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 1. melléklet 4.15. 
pontja 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 50. § 
Elintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. tv. 33. § 

 

 

 

 

 

 

Kérelem benyújtója: a járási hivatal illetékességi területén lakcímmel rendelkező személy 
(kérelmező, vagy törvényes képviselője) 
A kérelmet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 14. számú mellékletében foglalt formanyomtatványon 
kell benyújtani, valamint csatolni kell az 1. sz. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot is. 
 
 

Tényállás tisztázása Ket 50. § (1) bekezdése szerint 

Hiánypótlás Hiánypótlás 
elmulasztása 

Hatósági bizonyítvány 
kiállítása 

Ket. 83. § 

Szoc tv. 54. § (2) 
bekezdése 

Megállapítás elutasítása 
határozattal jogosultsági 
feltételek hiánya 
esetében Szoc tv. 54.§ 

Szoc tv, 18.§-

a szerinti 

nyilvántartásb
a vétel 

Fellebbezés felterjesztése a 
megyei kormányhivatalhoz ( 
közléstől számított 15 napos 
fellebbezési határidőt követő 
8 napon belül Ket. 99§ (1) 

Jogerőre  
emelkedés 
megállapítása 

Az egészségügyi 
szerv (B.-A.-Z. 

MKH 

Társadalombizt. 
Főoszt. 
Nyilvántartási és 
Ellenőrzési 
Osztály) felé  
történő bejelentés 

Szoc tv. 54 § (3) 
bekezdés 

Jogorvoslati döntés 
meghozatala, közlése az I 

fokú eljáró szerv útján (Ket. 
105. § (7) bek.) 

A döntés 
ügyfél számára 
kedvező 
megváltoztatás
a esetén 

Eljárás 
megszűntetése 
végzéssel –Ket. 31.§ 
(2) bek. 

Hiánypótlásra felhívás  

8 napon belül a Ket. 37. § (3)-(5) bekezdés szerint, határidő 
megjelölésével 



   

 
Aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Kérelem: 
Személyesen, vagy postai úton benyújtható az R. 1. 
és 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon 

Bemutatandó: 
1. személyazonosításra alkalmas okmány: 
személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély vagy 
útlevél, 
2. lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
3. Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) 

 

Értesítés az eljárás megindításáról: ha kéri, a kérelmező ügyfelet 8 
napon belül értesíteni kell a Közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 29. § (9) bekezdése szerint 

Tényállás tisztázása: 
- Kérelmező családi állapota 
- Kérelmezővel azonos lakcímen élő 

házastárs/élettárs adatai, eltartott gyermekek 
száma, adatai 

- Kérelmező vagy a kérelmező házastársa/élettársa 
részesül-e fogyatékossági támogatásban 

- Kérelmező, valamint házastársa és a velük egy 
háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme 

- Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok: 
egészségkárosodott, vagy állástalan 

- vagyonnyilatkozat 
- más rendszeres pénzellátás megállapítására 

irányuló esetleges eljárás státusza. 
 

A kérelemhez csatolni kell: 
 
Az R. 15. § -ban foglaltakat. 
A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársnak 
(élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell írniuk. 
 

Az eljárás megszüntetése a Ket. 31. § (2) bekezdése alapján. 
Önálló fellebbezés: 98. § (3) bekezdés c) pontja szerint. 

Döntés meghozatala a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 
21 napon belül 

Döntés közlése a Ket: 78-80. §-ai alapján 
Jogorvoslati kérelem felterjesztése a II. fokon eljáró szervhez a 

Ket. a 102. §-a szerint 8 napon belül 

Jogerőre emelkedés megállapítása 
Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése I. 

fokon eljáró szerv útján 
Ket. 105. § (7) bekezdése alapján a döntést: 

helybenhagyja, megváltoztatja, vagy 
megsemmisíti 

Hatáskör: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 33. § (1) bekezdés. 
Illetékesség: Szt. 32/A. § (1) bekezdés. 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. 16. 
pontja 
Végrehajtási rendelet: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

Felhívás hiánypótlásra  
a Ket. 37. § (3) – 8 napon belül, legfeljebb 45 napos 

határidővel- és (5) bekezdése szerint, figyelemmel az Szt. 
és az R. rendelkezéseire. Ezzel egyidejűleg a Ket. 71/A. 

§ alapján függő hatályú döntés kibocsátása. 
 

R.15. § (2) bekezdése alapján: Ha az egészségkárosodott 
személy a kérelemhez nem csatolta a rehabilitációs szakértői 
szervnek vagy jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az 
egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minősítését 
tartalmazó, érvényes és hatályos határozatát, szakhatósági 
állásfoglalását vagy szakvéleményét, az Szt. 33. § (1b) 
bekezdésében meghatározott szakkérdést a járási hivatal a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 5. alcímében foglaltak szerint vizsgálja. 
Ha az első fokú eljárásban a szakkérdést vizsgálni kell, az 
ügyintézési határidő 40 nap. 

II. fokú eljárás 
esetén a 
döntés 

közlésével 

I. fokú eljárás 
esetén: a döntés 
kézhezvételétől 

számított 15. nap 



Levegőtisztaság- védelmi hatósági ügyek 

Hatáskör: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése 
Illetékesség: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket. 
21. § (1) bekezdés c) pontja 
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 1. 
sz. melléklet 4. 16. pontja 

 

 

             

 

 

 

 

        

        

 

      

           

 

 

           

   

             

 

 

 

     

 

           

          

           

              

          

          

     

      

    

        

               

 

        

   

 

         

A Ket. 29. § (1) 
bekezdése alapján: A 

hatósági eljárás 
hivatalból indul meg. 

Értesítés eljárás megindításáról: Ket. 29. § (3) 
bekezdés: Ha törvény vagy kormányrendelet 
eltérően nem rendelkezik, az eljárás 
megindításáról a) a hivatalból indult eljárásban az 
ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény 
elvégzésétől, számított nyolc napon belül 
értesíteni kell. A Ket. 29. § (8) bekezdés: A 
hatóság a hivatalbóli eljárást kezdeményező 
személyt vagy szervet kérelmére tájékoztatja az 
eljárás megindításáról, valamint a foganatosított 
hatósági intézkedésről.  
 

Szakértő meghallgatása  
Ket. 58. § (1) bek. 

Helyszíni szemle elrendelése 
Ket. 56. § (1) bek.   

Értesítés helyszíni szemléről 
Ket. 57. § (1) bek.  

Felhívás hiánypótlásra  
Ket. 37. § (3) bek. 

 

Idézés Ket. 46. §  
 

Ügyfél  I. 

Ügyfél II. 

Tanú meghallgatás Ket. 53. § 

 

Tényállás tisztázása. 
Ket. 50. § (1) bek.: A hatóság 
köteles a döntéshozatalhoz 

szükséges tényállást 
tisztázni. Ha ehhez nem 

elegendőek a rendelkezésre 
álló adatok, bizonyítási 

eljárást folytat le. 

Tevékenység 
megszüntetésére kötelezés  

Az eljárás megszüntetése a Ket.  
31. § alapján 

A Ket. 29. § (1) bekezdése alapján: A hatósági eljárás 
kérelemre indult. A kérelemre indult eljárás során  
illetékfizetési kötelezettség vizsgálata az illetékekről 
szóló 1990.évi XCIII. törvény alapján. A bejelentés 
minimális tartalmi követelménye: a bejelentő neve, 
címe, lehetőség szerint telefonszáma, a panasz tárgya 
(hol, milyen címen, milyen cég vagy magánszemély 
végzi a panaszolt tevékenységet), a panasz részletes 
és pontos leírása (mikor, mit észlelt, esetlegesen 
milyen időközönként fordul elő a tevékenység). 
 

Felhívás 
hiánypótlásra

1990 évi 
XCIII. tv. 

73/A. §. 

Az ügyfél a 
hiánypótlási 

kötelezettségének 
nem tesz eleget. Az 

eljárás 
megszüntetése a 

Ket. 31. § h) pontja 
alapján. 

Az ügyfél a hiánypótlási kötelezettségének eleget tesz, eljárás 
megindítása: Ket. 29. § (3) bekezdés: Ha törvény vagy 
kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás 
megindításáról b) a kérelemre indult eljárásban –az eljárás 
megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve- az 

ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 
belül értesíteni kell. 9) bekezdés: Ha az eljárás megindítására 
irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem 
beérkezésétől számított 8 napon belül értesíteni kell. Ezzel 

egyidejűleg a Ket. 71/A. § alapján függő hatályú döntés kibocsátása. 

Jogorvoslati kérelem 
felterjesztése  

Ket. 102. § (5) bekezdése 

Jogorvoslati döntés közlése 
Ket. 104. § (7) bek. 

Jogerőre emelkedés 

megállapítása 

Döntés meghozatala 



Eljárás megindítása: 
Utógondozás 
Gyámhivatal hivatalból 
Fiatal felnőtt kérelmére (Gyvt. 92. §) 
Utógondozói ellátás: 
Fiatal felnőtt kérelmére (Gyvt. 93. §) 
 

 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról:  
Hivatalból indult eljárásban az első eljárási cselekmény 
elvégzésétől számított 8 napon belül az ismert ügyfelet; 
kérelemre indult eljárás során – a kérelmet benyújtó ügyfelet 
kivéve- az ismert ügyfelet a kérelem benyújtását követő 8 
napon belül értesíteni kell a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdése alapján. Tényállás tisztázása:  

Utógondozás: 
Nevelésbe vétel megszűnését követően után legalább egy év 
időtartamra rendeli el a gyámhivatal  Gyvt. 92. §, Gyer. 121-

122. § 

Utógondozói ellátás: 
Fiatal felnőtt 21., illetve 25. életévének betöltéséig kérheti 
- jövedelmi viszonyok vizsgálata, befogadó nyilatkozat, 
iskolalátogatási igazolás, környezettanulmány Gyvt. 93. § 
Gyer. 121-122. § 

 (Ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) bekezdése alapján a 
tényállás tisztázása nem számít bele.) 

Döntés meghozatala: 
- Gyer. 121-122. § 

- Gyer. 123-126. § szerint a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 
21 napon belül.  

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól származó 
fellebbezést a Ket. 102. § (3) bekezdése alapján saját 
hatáskörben szükséges elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, hogy a döntés jogszabályt sért 
a Ket. 103. § (1) bekezdése alapján saját hatáskörben 
módosítás vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a Ket. 102. § (5) 
bekezdése alapján 8 napon belül a Gyár. 2. § (3) bekezdése 
alapján a jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult a Megyei 
Kormányhivatal  Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához.  

Jogerőre emelkedés megállapítása:  
Amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett az a 
Ket. 73/A. § (1) bekezdése a/-c/ pontja szerint jogerőre 
emelkedik. 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § (1)-(2) 

bekezdése alapján a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, 
vagy megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új eljárás 
lefolytatására kötelezheti. A másodfokú döntést a Ket. 105. § 
(7) bekezdése alapján az elsőfokú hatóság kézbesíti.  

Hatáskör: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 92-93. § 

                  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  
                   (Gyer.) 121-126. § 

                   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és  
                   illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyszr.) 4. § i) pontja 

Illetékesség: A Gyszr. 21. § (1) a) pontja, 23. § (5) 
 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) bekezdése alapján 
a közléssel jogerőssé válik.  

UTÓGONDOZÁS, UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS 

 



Eljárás megindítása: 
Kérelemre: különélő szülő, gyermek, bármely személy  
Gyámhivatal hivatalból (Gyer. 19. § ) 
 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról:  
Hivatalból indult eljárásban az első eljárási cselekmény 
elvégzésétől számított 8 napon belül az ismert ügyfelet; 
kérelemre indult eljárás során – a kérelmet benyújtó ügyfelet 
kivéve- az ismert ügyfelet a kérelem benyújtását követő 8 
napon belül értesíteni kell a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdése alapján. 

Tényállás tisztázása:  
- az érintettek meghallgatása, 
- halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, 
- környezettanulmány készítése, 
- annak tisztázása, hogy a különélő szülő nem áll szülői 
felügyeletet megszüntető bírósági ítélet hatálya alatt, nem 
szünetel a szülői felügyeleti joga , valamint nem indokolt a 
másnál történő elhelyezés iránt pert indítani 
 (Ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) bekezdése alapján a 
tényállás tisztázása nem számít bele.) 

Döntés meghozatala: 
- a Gyer. 19.§ (1). bek. szerint a Ket. 33. § (1) bekezdése 
alapján 21 napon belül.  

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól származó 
fellebbezést a Ket. 102. § (3) bekezdése alapján saját 
hatáskörben szükséges elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, hogy a döntés jogszabályt sért 
a Ket. 103. § (1) bekezdése alapján saját hatáskörben 
módosítás vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a Ket. 102. § (5) 
bekezdése alapján 8 napon belül a Gyár. 2. § (3) bekezdése 
alapján a jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult a Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához.  

Joger re emelkedés megállapítása:  
Amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett az a 
Ket. 73/A. § (1) bekezdése a/-c/ pontja szerint jogerőre 
emelkedik. 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § (1)-(2) 

bekezdése alapján a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, 
vagy megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új eljárás 
lefolytatására kötelezheti. A másodfokú döntést a Ket. 105. § 
(7) bekezdése alapján az elsőfokú hatóság kézbesíti.  

Hatáskör: Ptk  4:186§ 

                  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  

                   (Gyer.) 19. § 

                   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és  
                    illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyszr.) 4. § b) pontja 

Illetékesség: A Gyszr. 21. § (1) a) pontja, 23. § (6) bek. 
 

Joger re emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) bekezdése alapján 
a közléssel jogerőssé válik.  

SZÜL I FELÜGYELETI JOG FELÉLEDÉSE 

 



Hivatalból   
Számadás elbírálása iránt eljárás minden esetben hivatalból indul, abban az esetben is, ha a számadásra kötelezett számadását 
önként, a gyámhatóság felhívása nélkül terjesztette elő.  

Bizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás tisztázása 
érdekében 

Szükség szerint Ket. 50. § (4) bekezdése szerinti bizonyítékok 
felhasználásával a tényállás tisztázása, különös tekintettel a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 158. §,  158/A.§ 
158/B.§ 159. §, 159/A. §, 160.§ -ban foglaltakra.  

A számadás elbírálása során a gyámhivatal megvizsgálja a 
számadás helyességét. 
A számadás elbírálásáról a gyámhivatal 21. napon belül, a 
gyám és a gondnok végszámadása tekintetében 15 napon belül 
dönt.  

Hiányt vagy indokolatlan kiadást, illetve a nem megfelelő gazdálkodás 
eredményeképpen kárt állapít meg, és a számadásra kötelezett személyt 
felhívja, hogy az okozott kár összegét a felhívás kézhezvételét követő 8 
napon belül a betétbe fizesse be (Gyer. 158/B.§ (3) bekezdése).   

A számadásra kötelezett számadását, valamint a gyámolt vagy 
a gondnokolt személyes ügyeire (oktatására, nevelésére, 
tartására, ellátására, egészségi állapotára) vonatkozó jelentését  
önként, vagy a gyámhatóság felhívása szerinti határidőben 
benyújtja. 

A számadásra kötelezett számadását, valamint a gyámolt vagy 
a gondnokolt személyes ügyeire (oktatására, nevelésére, 
tartására, ellátására, egészségi állapotára) vonatkozó jelentését  
önként, vagy a gyámhatóság felhívása szerinti határidőben 
nem nyújtja be. 

A gyámhatóság kötelezettség megállapítása iránt pert indít 
(Pp. 123. §) a szülőtől  a törvényes képviseleti jogot a vagyoni 
ügyekre vonatkozóan megvonja, korlátozhatja a Ptk. 4.159.§, 
illetőleg a gyámot, gondnokot tisztségéből elmozdítja (Gyer. 

158/C §bekezdése). 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján.  
Az értesítés a Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontja értelmében mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül  
érdemben dönt. 

A számadásra köteles az 
összeget megfizeti. 

A számadásra köteles az 
összeget vagy annak egy részét 
vitatja. 

A gyámhivatal a követelés 
bírósági úton való érvényesítése 
iránt pert indít. 

Hatáskör:   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és        
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyszr.11. § d) pontja     2013. évi V. Tv. Ptk. 4:159.§                     
Illetékesség:  A Gyszr. 21. § (1) bekezdés a)-c) pontja.                        

SZÁMADÁS 

 

Elfogadja, amennyiben a számadás 
helyes. 



 

Örökbefogadni szándékozók alkalmasságának megállapítása 

 

Döntés: 
A megállapított tényállástól függően a Gyer. 
39. § (3) bekezdése szerinti döntés 
meghozatala az örökbefogadásra 
alkalmasságról vagy alkalmatlanság 
megállapításáról a Ket. 33. § (1) bekezdése 
alapján 21. napon belül.  

Hatáskör:  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és                                                           
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyszr.7. § (1) bekezdésének a/ pontja. 

Illetékesség: Gyszr. 23. § (8) bekezdése. 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) 

bekezdése alapján a közléssel jogerőssé válik.  

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
Amennyiben a döntés ellen a Ket. 99. § (1) 
bekezdésében foglalt határidőben fellebbezés 
nem érkezett az a Ket. 73/A. § (1) bekezdése 
a/-c/ pontja szerint jogerőre emelkedik. 

Jogorvoslati kérelem:  

Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól 
származó fellebbezést a Ket. 102. § (3) 
bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges 
elbírálni. Amennyiben megállapítható, hogy a 
döntés jogszabályt sért, vagy a kérelemben 
foglaltakkal egyetért, a Ket. 103. § (1)-(2) 

bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás 
vagy visszavonás. Egyéb esetben a fellebbezés 
felterjesztése a Ket. 102. § (5) bekezdése 
alapján 8 napon belül a Gyszr. 2. § (3) 
bekezdése alapján a jogorvoslati kérelem 
elbírálására jogosult a Megyei  

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztályához.  

Értesítés meghallgatás időpontjáról: 
Tekintettel arra, hogy a Ket. 46. § (2) 
bekezdése alapján a kérelmet benyújtó ügyfél 
idézésének nincs helye a Gyer. 39. § (2) 
bekezdés c/ pontjában előírt meghallgatás 
időpontjáról szükséges a kérelmező ügyfelet 
értesíteni.  

Tényállás tisztázása:  
A Gyer. 39. § (2) bekezdésében előírt 
dokumentumok beszerzése és a kérelmező  
ügyfél meghallgatása. 
(Ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) 
bekezdése alapján a tényállás tisztázása nem 
számít bele.) 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról:  
Kérelemre indult eljárás során – a kérelmet 
benyújtó ügyfelet kivéve- az ismert ügyfelet a 
kérelem benyújtását követő 8 napon belül 
értesíteni kell a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
29. § (3) bekezdése alapján. 

Eljárás megindítása: 
Az eljárás a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Gyer.) 39. § (1) bekezdése 
alapján a gyermekvédelmi szakszolgálat által 
továbbított kérelemre indul.  

A döntés hatálya: 
Az örökbefogadásra alkalmasságot 
megállapító döntés a Gyer. 39. § (6) 
bekezdése alapján a jogerőre emelkedésétől 3 

évig hatályos, mely a Gyer. 39. § (8) 
bekezdése alapján 1 évvel meghosszabbítható. 
Az alkalmatlanságot megállapító döntés 
jogerőre emelkedését követően a Gyer. 39. § 
(5) bekezdése alapján 1 éven belül újabb 
eljárás nem indítható. 
Amennyiben a Gyer. 39. § (3) bekezdésének 
c/ pontjában meghatározott körülményekben 
változás áll be, az alkalmasságot a 
gyámhivatal a Gyer. 39/A. § alapján 
haladéktalanul felülvizsgálja. 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § 
(1)-(3) bekezdése alapján a döntést 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy 
megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új 
eljárás lefolytatására kötelezheti. A 
másodfokú döntést a Ket. 105. § (7) 
bekezdése alapján az elsőfokú hatóság 
kézbesíti. 



                     Örökbefogadható gyermekre vonatkozó  rendelkezése 

 
Örökbefogadni olyan gyermeket lehet akinek a szülei nem élnek, 
vagy akit a szülei nevelni nem képesek. Ptk. 4:123.§  
Örökbefogadható az a gyermek, akinek az örökbefogadásához a 
vérszerinti szülő a Ptk. 4:125.§- 4:126§. alapján az 
örökbefogadásához hozzájárult.  
Nincs szükség a szülő hozzájárulására a Ptk.4:127§ -ban 

meghatározott esetekben. 
.  

Az örökbefogadás általános feltételeit a Ptk. 4:120.§ határozza meg.  

              Örökbefogadó személyére vontakozó rendelkezések 

Az örökbefogadó  szülő lehet aki  25. életévét betöltötte, a gyermeknél 
legalább 16. és legfeljebb 45 évvel idősebb . 

Rokoni, vagy házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől el 
kell  tekinteni .  Ptk.4:121.§ 

-örökbefogadásra alkalmasságát megállapító határozattal rendelkezik 
Ptk.4:122.§ Gyer. 38.§-39.§ - kivéve, külföldi örökbefogadó, rokon, 
házastárs, nevelőszülő, a gyermeket a szülő hozzájárulásával egy éve 
folyamatosan saját családjában gondozó személy  
- nem fogadhat örökbe az, aki a szülői felügyelet megszüntetését vagy 
a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya 
alatt áll, és az akinek gyermekét nevelésbe vették., Ptk.4:121§ (3) 
 
Az örökbefogadni szándékozó személy és a gyermek törvényes 
képviselőjének ( vérszerinti szülő ) együttes, személyesen 
előterjesztett kérelmére indul az eljárás. Gyer.40.§(1) 
Szülő lemondó nyilatkozatát követően a Ptk. 4:186§ alapján szünetel a 
szülő szülői felügyeleti joga,  az örökbefogadó szülőt gyámul rendeli a 
gyámhatóság. Ptk.223.§  Gyer.127.§ (4) j) 

Titkos örökbefogadás  
A Gyer 40.§ (1) alapján az örökbefogadni szándékozó és a 
gyermekvédelmi gyám egyező, személyesen előterjesztett  
kérelmére indul. 
Ha az örökbefogadható gyermeknek nincs törvényes 
képviselője, vagy érdekellentét miatt nem képviselheti a 
gyermeket a gyámhivatal eseti gyámot rendel. Gyer.40.§(3) 
Ptk. 6:20.§ (5)  
Személyes meghallgatás Gyer 42.§  alkalmával jegyzőkönyv 
felvétele a Gyer.43.§-ban foglalt tartalmi elemekkel.  

Gondozásba kihelyezés Ptk.4:128.§ Gyer 45.§  alapján a 
kérelem előterjesztésétől számított 15. 6 hetesnél fiatalabb 
gyermek esetében 8 napon belül.  
Mellőzhető a kihelyezés a PTk.4:128.§ (2) bekezdésben 
meghatározott esetekben.  
Gyer.45.§ (9) alapján a gondozási idő elteltével az 
örökbefogadó szülő nyilatkoztatása örökbefogadási szándéka 
fenntartásáról. 
Gyer.46.§- (1)-(4) ban meghatározott tartalommal  
örökbefogadás engedélyezése, két hónapon belül Gyer.40.§ (4)  
Gyer.46.§(6) bekezdés alapján döntés a járulékos kérdésekben 

 

Jogorvoslati kérelem 

Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést a 
Ket. 102. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, hogy a döntés jogszabályt sért a Ket. 103. 
§ (1) bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a Ket. 102. § (5) bekezdése 
alapján 8 napon belül a Gyár. 2. § (3) bekezdése alapján a jogorvoslati 
kérelem elbírálására jogosult a Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztáélyához. 

Jogerőre emelkedés megállapítása 

A Ket. 73/A. § (1) bekezdés a)-c)  (2) a) pontja 

szerint. 

 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése 

A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § (1)-(2) bekezdése alapján 
a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti, illetve az 
elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezheti. A másodfokú 
döntést a Ket. 105. § (7) bekezdése alapján az elsőfokú hatóság 
kézbesíti.  
 

                             Nyílt örökbefogadás 

A Gyer 42.§ (3) bekezdésében meghatározott személyek együttes , 
tárgyalás keretében történő meghallgatása . Jegyzőkönyv felvétele a 
Gyer. 43.§ és  128.§ (3) foglalt tartalmi elemekkel. 
Gondozásba kihelyezés Ptk.4:128.§- gyámrendelés Ptk4:223§ 
szerint Gyer. 127.§(4) 
Gyer.45.§ (9) alapján a gondozási idő elteltével az örökbefogadó 
szülő nyilatkoztatása örökbefogadási szándéka fenntartásáról. 
Gyer.46.§- (1)-(4) ban meghatározott tartalommal  örökbefogadás 
engedélyezése, két hónapon belül Gyer.40.§ (4)  
Gyer.46.§(6) bekezdés alapján döntés a járulékos kérdésekben. 
 

ÖRÖKBEFOGADÁS ENGEDÉLYEZÉSE 

Hatáskör:   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és        
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyszr. 7.§  pontja                          
Illetékesség:  A Gyár. 21. § (6) bekezdés                         



Kérelem otthonteremtési támogatás megállapítása iránt   
A Gyvt. 27. § (2) bekezdése szerinti jogvesztő határidőn belül (A 
nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a jogosult 30. életévének 
betöltéséig). 
A kérelmet 149/1997. (IX.10.) Korm. Rendelet 15. számú melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani., Csatolni kell a 16. sz. melléklet 
szerinti pénzfelhasználási tervet. Gyer. 77. § (1)-(2)  bekezdésében foglaltak 
szerint. 

Bizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás tisztázása érdekében 

A hatóságnak vizsgálnia kell 
- az otthonteremtési támogatásra jogosultságot (Gyvt. 25. § (2) bekezdése), 
- az otthonteremtési támogatás mértékét (Gyvt. 26. § (1) bekezdése, Gyer. 78. § (1) bekezdése), 
- az otthonteremtési támogatás céljának és a pénzfelhasználási tervnek a megvalósíthatóságát.  

Szükség szerint a Ket. 50. § (4) bekezdése szerinti bizonyítékok felhasználásával a tényállás tisztázása az otthonteremtési támogatás 
céljának és a pénzfelhasználási tervnek a megvalósíthatóságáról, az együttműködés feltételeiről, a támogatás összegének 
felhasználási, valamint elszámolási módjáról és várható időpontjáról. 

Utógondozó rendelése 

Amennyiben a kérelmező az otthonteremtési 
támogatás iránti kérelem benyújtásakor nem áll 
utógondozás alatt (Gyer. 78. § (3) bekezdése). 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
Amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem 
érkezett a döntés a Ket. 99. § (1) bekezdése 
alapján a közléstől számított 15. napon jogerőre 
emelkedik. 

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést a Ket. 
102. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, hogy a döntés jogszabályt sért a Ket. 103. § (1) 
bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás vagy visszavonás. 

Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a Ket. 102. § (5) bekezdése alapján 8 
napon belül a Gyszr. 2. § (3) bekezdése alapján a jogorvoslati kérelem 
elbírálására jogosult a Megyei  Kormányhivatal  Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztályához.  
 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § (1)-(2) bekezdése alapján a 
döntést helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti, illetve az elsőfokú 
hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezheti. A másodfokú döntést a Ket. 105. 

§ (7) bekezdése alapján az elsőfokú hatóság kézbesíti.  
 

Hatáskör:   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és        
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyszr.) 5. § a) pontja                          
Illetékesség:  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt. 18/A. § (1) 
bekezdése.                        

OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

Döntés 

A Gyer. 79. § szerinti tartalommal:  
A gyámhivatal az otthonteremtési támogatásról szóló határozata rendelkező részében a 14. §-ban foglaltakon túl 

   - jóváhagyja az otthonteremtési támogatás iránti kérelemben megjelölt célt és a pénzfelhasználási tervet, 
- rendelkezik az otthonteremtési támogatás összegéről és az igénybevétel módjáról, szükség esetén az otthonteremtési támogatás 
részletekben történő kifizetéséről [Gyvt. 26. § (2) bek.], 

   - kötelezi a támogatást igénybe vevő fiatal felnőttet és az utógondozót az együttműködésre, 
- előírja a fiatal felnőttnek, hogy a körülményeiben bekövetkezett és a pénzfelhasználási tervet is érintő lényeges változást 
haladéktalanul jelentse be a gyámhivatalnak, 

   - megállapítja a támogatás igénybe vett összegéről történő elszámolás feltételeit és határidejét, 
- figyelmezteti az otthonteremtési támogatásban részesített fiatal felnőttet a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel 
jogkövetkezményére [Gyvt. 133. § (2) bek.], 

   - szükség szerint rendelkezik az elidegenítési tilalom bejegyzéséről. 
 

A Gyer. 81. § (3) bekezdése szerint a 
gyámhivatal a jogerősen megállapított 
otthonteremtési támogatás kifizetése 
érdekében minden hónap 10-éig értesíti a 
folyósító szervet (fővárosi és megyei 
kormányhivatal) a jogosultak folyósításhoz 
szükséges adatairól és a kifizetés havi 
összegéről. 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) 

bekezdése alapján a közléssel jogerőssé válik.  
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Kiskorú házasságkötésének engedélyezése 

 

Hatáskör:  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és                                                           
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyszr. 9. § h/ pontja. 

Illetékesség: A Gyszr. 22. § (8) bekezdése. 

Eljárás megindítása: 
A gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Gyer.) 34. § (1) bekezdése 
alapján az eljárás a 16. évét betöltött 
házasulandó kérelemre indul. A kérelemhez 
csatolni kell a Gyer. 34. § (2) bekezdésben 
foglalt iratokat. 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról:  
Kérelemre indult eljárás során – a kérelmet 
benyújtó ügyfelet kivéve- az ismert ügyfelet a 
kérelem benyújtását követő 8 napon belül 
értesíteni kell a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 

29. § (3) bekezdése alapján. 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § 
(1)-(3) bekezdése alapján a döntést 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy 
megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új 
eljárás lefolytatására kötelezheti. A 
másodfokú döntést a Ket. 105. § (7) 
bekezdése alapján az elsőfokú hatóság 
kézbesíti. 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
Amennyiben a döntés ellen a Ket. 99. § (1) 
bekezdésében foglalt határidőben fellebbezés 
nem érkezett az a Ket. 73/A. § (1) bekezdése 
a/-c/ pontja szerint jogerőre emelkedik. 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) 

bekezdése alapján a közléssel jogerőssé válik.  

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól 
származó fellebbezést a Ket. 102. § (3) 
bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges 
elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, hogy a döntés 
jogszabályt sért, vagy a kérelemben 
foglaltakkal egyetért, a Ket. 103. § (1)-(2) 

bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás 
vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a 
Ket. 102. § (5) bekezdése alapján 8 napon 
belül a Gyszr. 2. § (3) bekezdése alapján a 
jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult a 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályához.  

Döntés: 
A megállapított tényállástól függően a Gyer. 
36. § (1) bekezdése szerinti döntés 
meghozatala vagy a kérelem elutasítása a Ket. 
33. § (1) bekezdése alapján 21. napon belül.  

Tényállás tisztázása:  
A Gyer. 35. § (1) bekezdésben meghatározott 
ügyfelek Gyer. 35. § (2) bekezdése szerinti 
meghallgatása.  
Amennyiben a kérelmező a Gyer. 34. § (2) 
bekezdésében előírt iratokat nem csatolta, a 
Ket. 37. § (3) bekezdése alapján hiánypótlásra 
felhívás. A Gyer. 35. § (1) bekezdése szerinti 
környezettanulmány elkészítése. 
(Ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) 
bekezdése alapján a tényállás tisztázása nem 
számít bele.) 



Eljárás megindítása: 
Kérelemre (jogosultak köre a Gyer. 28. § (1)-(2) –(3) 

bekezdése szerint) Ügyfél értesítése eljárás megindításáról:  
Hivatalból indult eljárásban az első eljárási cselekmény 
elvégzésétől számított 8 napon belül az ismert ügyfelet; 
kérelemre indult eljárás során – a kérelmet benyújtó ügyfelet 
kivéve- az ismert ügyfelet a kérelem benyújtását követő 8 
napon belül értesíteni kell a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdése alapján. 

Tényállás tisztázása:  
- az érintettek meghallgatása, 
 - hatáskör vizsgálata (bíróság vagy gyámhivatal) 
 -különélő szülők esetén szülői felügyeleti jog tisztázása,  
gyermekelhelyezésről, szülői felügyelet rendezéséről szóló 
irat beszerzése 

- tárgyalás tartása - kísérlet egyezség létrehozására 

- szükség esetén szakértő kirendelése, mediációs eljárás 

   igénybevételének felajánlása, amennyiben indokolt   
elrendelése, környezettanulmány   készítése 

Gyer. 29-30/D. § 

 (Ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) bekezdése alapján a 
tényállás tisztázása nem számít bele.)

Döntés meghozatala: 
Egyezség esetén: a gyámhivatal az egyezséget határozatba 
foglalja és jóváhagyja (Gyer. 29/A§  (3) bekezdés) 
Egyezség hiányában: a gyámhivatal határozattal dönt a Gyer. 
29/A § 5)-(9) Ptk.4:181§ bekezdése szerint a Ket. 33. § (1) 
bekezdése alapján 21. napon belül.  

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól származó 
fellebbezést a Ket. 102. § (3) bekezdése alapján saját 
hatáskörben szükséges elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, hogy a döntés jogszabályt sért 
a Ket. 103. § (1) bekezdése alapján saját hatáskörben 
módosítás vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a Ket. 102. § (5) 
bekezdése alapján 8 napon belül a Gyár. 2. § (3) bekezdése 
alapján a jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult a Megyei 
Kormányhivatal  Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához  

Jogerőre emelkedés megállapítása:  
Amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett az a 

Ket. 73/A. § (1) bekezdése a/-c/ pontja szerint jogerőre 
emelkedik. 

(Az egyezséget jóváhagyó határozat azonnal végrehajtható.) 
 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § (1)-(2) 

bekezdése alapján a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, 
vagy megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új eljárás 
lefolytatására kötelezheti. A másodfokú döntést a Ket. 105. § 
(7) bekezdése alapján az elsőfokú hatóság kézbesíti.  

Hatáskör:  2013. évi V. Törvény – Ptk – 4:178§-4:185§ 

                  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  
                   (Gyer.) 27-30. § 

                   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és  
                    illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyszr.) 9. § a) pontja 

Illetékesség: A Gyszr. 21. § (1) a) pontja 

 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) bekezdése alapján 
a közléssel jogerőssé válik.  

Kapcsolattartás rendezése  
Családban élő gyermek ügyében 



 

Iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése 

 

50 órás igazolatlan iskolai hiányzás: 
A Gyer. 91/G. § (1) bekezdése alapján a 
nevelési-oktatási intézmény igazgatója 
haladéktalanul jelzi a gyámhivatalnak, hogy a 

gyermek vonatkozásában az igazolatlanul 
mulasztott kötelező tanórai foglalkozások 
száma a tanévben elérte az ötvenet.  
[Ide írhatja be a dokumentumból 
idézett szöveget vagy egy érdekes 
kérdés összefoglalását. A szövegdoboz 
a dokumentum tetszőleges pontján 
elhelyezhető, és formázását a 
Szövegdoboz eszközök lapon adhatja 

Gyermekvédelmi gondoskodás alatt nem 
álló gyermek esetén: 
A gyámhivatal levélben figyelmezteti az 
iskoláztatási támogatás jogosultját a Gyer. 
91/G. § (2) bekezdés b/ pontja szerinti 

jogkövetkezményekről. 

Felülvizsgálat: 
Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének 
szükségességét a gyámhivatal a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 68/A. § (2) bekezdés szerinti 
időpontban és időszakra vonatkozóan 
felülvizsgálja. 

8 napon 

belül 

Védelembe vett gyermek esetén 

10 órás igazolatlan iskolai hiányzás: 
A gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Gyer.) 91/F. § (1) bekezdése 
alapján a nevelési-oktatási intézmény 
igazgatója jelzi a gyámhivatalnak, hogy a 
gyermek vonatkozásában az igazolatlanul 
mulasztott kötelező tanórai foglalkozások 
száma a tanévben elérte a tízet.  

16 éven aluli gyermek esetén: 
A Gyer. 91/G. § (2) 
bekezdésének ba/ pontja alapján 
védelembe vételi eljárás 
megindítása. (lásd: védelembe 
vételi eljárás) 
 

Gyermekvédelmi gondoskodás alatt nem 
álló gyermek esetén: 
A gyámhivatal a Gyer. 91/G. § (2) 
bekezdésének b/ pontja alapján a jelzés 
megküldésével kezdeményezi a Magyar 
Államkincstárnál az iskoláztatási támogatás 
szüneteltetésére irányuló eljárás megindítását. 

Nem védelembe vett gyermek esetén 

A Magyar Államkincstár 
döntésének megküldése Gyer. 
91/G. § (3) bekezdése alapján a 
gyermekjóléti szolgálat részére, 
felhívása az egyéni gondozási-
nevelési terv módosítására. 
 

Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló 
gyermek esetén: 
A gyámhivatal a jelzést megküldi a 
gyermekvédelmi szakszolgálatnak. 

Hatáskör:  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és                                                           
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyszr.) 4. § p/ pontja. 

Illetékesség: Gyszr. 21. § (1) bekezdés a/ pontja, (2)-(4) bekezdése, 23. § (1) és (13) bekezdése. 

16 éven felüli gyermek esetén: 
A Gyer. 91/G. § (2) 
bekezdésének bb/ pontja alapján 
a jelzés megküldése a 
gyermekjóléti szolgálatnak. 
 

Döntés: 
A Gyvt. 68/A. § (3) bekezdése alapján a 
gyámhivatal megállapítja, hogy az 
iskoláztatási támogatás szüneteltetésének 
megszüntetésének feltételei nem állnak fenn.   

A gyermek a 

felülvizsgálati 
időszakban 5 tanóránál 
többet mulasztott 
igazolatlanul. 

A gyermek a 

felülvizsgálati 
időszakban 5 
tanóránál 
kevesebbet 

mulasztott 

igazolatlanul. 

(Gyvt. 68/A. § 
(3) bekezdésének 
b/ pontja) 

A gyermek a 

felülvizsgálati 
időszakban 5 
tanóránál 
kevesebbet 

mulasztott 

igazolatlanul. 

(Gyvt. 68/A. § 
(3) bekezdésének 
b/ pontja) 

Döntés: 
Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének 
megszüntetésének kezdeményezése a Magyar 
Államkincstárnál. A határozat ellen a Gyvt. 
68/A. § (5) bekezdése alapján nincs helye 
fellebbezésnek.  

Jogerőre emelkedés 
megállapítása: 
Amennyiben a döntés 
ellen fellebbezés nem 
érkezett az a Ket. 73/A. 
§ (1) bekezdése a/-c/ 

pontja szerint jogerőre 
emelkedik. 

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól 
származó fellebbezést a Ket. 102. § (3) 
bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges 
elbírálni. Amennyiben megállapítható, hogy a 
döntés jogszabályt sért, vagy a kérelemben 
foglaltakkal egyetért, a Ket. 103. § (1)-(2) 

bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás 
vagy visszavonás. Egyéb esetben a fellebbezés 
felterjesztése a Ket. 102. § (5) bekezdése 
alapján 8 napon belül a Gyszr. 2. § (3) 
bekezdése alapján a jogorvoslati kérelem 
elbírálására jogosult a Megyei  
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztályához.  

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § (1)-(3) 

bekezdése alapján a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, 
vagy megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új eljárás 
lefolytatására kötelezheti. A másodfokú döntést a Ket. 105. 
§ (7) bekezdése alapján az elsőfokú hatóság kézbesíti.  

Jogerőre emelkedés 
megállapítása: 
A másodfokú döntés a 
Ket. 73/A. § (3)-(4) 

bekezdése alapján a 
közléssel jogerőssé 
válik.  



 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 

 

Intézkedés: 
A Gyvt. 97. § (3) bekezdése alapján a 
gyermek gondozási helyre történő vitele.  

Eljárás indítása: 
- Kérelemre 

- Hivatalból 
Ügyfél értesítése eljárás 
megindításáról:  
Hivatalból indult eljárásban az első 
eljárási cselekmény elvégzésétől 
számított 8 napon belül az ismert 
ügyfelet; kérelemre indult eljárás során 
– a kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve- 

az ismert ügyfelet a kérelem benyújtását 
követő 8 napon belül értesíteni kell a 
közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: 
Ket.) 29. § (3) bekezdése alapján. 

A gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 
95. § (1) bekezdésében deklarált 
azonnali intézkedést igénylő esetben: 

Tényállás tisztázása:  
A Gyvt. 128. § (1) bekezdésében, 
valamint gyámrendelés esetén a Gyer. 
128. § (3) bekezdésében előírt 
meghallgatások. A Ket. 50. § (4) 
bekezdése szerinti bizonyítékok 
felhasználása a tényállás tisztázása 
érdekében. Gyámrendelés esetén a Gyer. 
128. § (2) bekezdésében előírt iratok 
beszerzése. (Ügyintézési határidőbe a 
Ket. 33. § (3) bekezdése alapján a 
tényállás tisztázása nem számít bele.) 

Döntés: 
A gyermek elhelyezésénél a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 72. § (1) 
bekezdésében meghatározott sorrendet a 
Gyer. 96. § (2) bekezdése szerint 
figyelembe kell venni. A gyermeket a 

Gyer. 97. §-ban meghatározottak szerint 

szükséges ideiglenes hatállyal a 
gondozási helyen elhelyezni. 
12. életévét be nem  betöltött  gyermek 
esetében minden esetben nevelőszülőnél 
GYVT. 72.§ (1) b) Nevelőszülőnél vagy 
gyermekotthonban elhelyezett gyermek 

esetén a Gyer. 30/G. § (2) bekezdése 

alapján a szülők kapcsolattartását – 

amennyiben a döntéshez szükséges 
adatok rendelkezésre állnak - 

szabályozni kell, vagy amennyiben a 
Gyer. 30/G. § (3) bekezdése alapján a 
kapcsolattartás szüneteltetése indokolt, 
arról szükséges határozni. A döntés a 
Gyer. 97. § (1) bekezdésének f/ pontja 
alapján fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható, az ideiglenes hatályú 
elhelyezés rendelkezései ellen a Gyer. 
97/A. § (1) bekezdése szerint 8 napon 
belül, az egyéb rendelkezések 
vonatkozásában a Ket. 99. § (1) 
bekezdése alapján 15 napon belül 
terjeszthető elő fellebbezés.  
 

Döntés: 
A Gyvt. 72. § (1) bekezdésében 
meghatározott sorrendet a Gyer. 96. § 
(2) bekezdése szerint figyelembe kell 
venni. A gyermeket a Gyer. 97. §-ban 

meghatározottak szerint szükséges 
ideiglenes hatállyal a gondozási helyen 
elhelyezni. Nevelőszülőnél vagy 
gyermekotthonban elhelyezett gyermek 

esetén a Gyer. 30/G. § (2) bekezdése 
alapján a szülők kapcsolattartását 
szabályozni kell, vagy amennyiben a 
Gyer. 30/G. § (3) bekezdése alapján a 
kapcsolattartás szüneteltetése indokolt, 
arról szükséges határozni. Az 
elhelyezésről szóló döntésnek 
gyámrendelés esetén a Gyer. 130. §-

ában foglaltakat is tartalmaznia kell. 
Kérelemre a kapcsolattartás 
szabályozása a Gyer. 30. § (1)-(6) 

bekezdése, valamint a Gyer. 93. § (1) 
bekezdésének h/ pontja alapján. 
A döntés a Gyer. 97. § (1) bekezdésének 
f/ pontja alapján fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajtható, az ideiglenes 
hatályú elhelyezés rendelkezései ellen a 
Gyer. 97/A. § (1) bekezdése szerint 8 
napon belül, az egyéb rendelkezések 
vonatkozásában a Ket. 99. § (1) 
bekezdése alapján 15 napon belül 
terjeszthető elő fellebbezés.  

Kapcsolattartás szabályozása 
nevelőszülőnél vagy 
gyermekotthonban elhelyezett 

gyermeknél: 
Amennyiben az ideiglenes hatályú 
elhelyezésről nem a gyámhivatal döntött, 
vagy az ideiglenes hatályú elhelyezéskor 
a gyámhivatal számára nem állt 
rendelkezésre elég adat a Gyer. 30/G. § 
(1) bekezdése alapján a Gyer. 30/G. § 
(2)-(3) bekezdésében előírt döntés 
meghozatala 15 napon belül. 

Jogorvoslati kérelem:  

Elkésett vagy a fellebbezésre nem 
jogosulttól származó fellebbezést a Ket. 
102. § (3) bekezdése alapján saját 
hatáskörben szükséges elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, hogy a 
döntés jogszabályt sért, vagy a 
kérelemben foglaltakkal egyetért, a Ket. 
103. § (1)-(2) bekezdése alapján saját 
hatáskörben módosítás vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés 
felterjesztése a Ket. 102. § (5) bekezdése 
alapján 8 napon belül a Gyszr. 2. § (3) 
bekezdése alapján a jogorvoslati kérelem 
elbírálására jogosult a Megyei  

Kormányhivatal  Gyámügyi és 
Igazgságügyi Főosztályához.  

Hatáskör:  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és                                                           
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyszr.4. § a/ pontja. 

Illetékesség: Gyszr. 22. § (1) bekezdése. 

Jogorvoslati döntés meghozatala és 
közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 
105. § (1)-(3) bekezdése alapján a 
döntést helybenhagyja, megváltoztatja, 
vagy megsemmisíti, illetve az elsőfokú 
hatóságot új eljárás lefolytatására 
kötelezheti. A másodfokú döntést a Ket. 
105. § (7) bekezdése alapján az elsőfokú 
hatóság kézbesíti. A jogorvoslati 
kérelmet a másodfokú hatóság a Gyer. 
97/A. § (2) bekezdése szerint 15 napon 
belül bírálja el.  

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
Amennyiben a döntés ellen a Ket. 99. § 
(1) bekezdésében, a Gyer. 97/A. § (1) 
bekezdésében foglalt határidőben 
fellebbezés nem érkezett, az a Ket. 73/A. 

§ (1) bekezdése a/-c/ pontja szerint 

jogerőre emelkedik. 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-
(4) bekezdése alapján a közléssel 
jogerőssé válik.  



 

Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése 
 

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre 
nem jogosulttól származó 
fellebbezést a Ket. 102. § (3) 
bekezdése alapján saját 
hatáskörben szükséges elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, 
hogy a döntés jogszabályt sért, 
vagy a kérelemben foglaltakkal 
egyetért, a Ket. 103. § (1)-(2) 

bekezdése alapján saját 
hatáskörben módosítás vagy 
visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés 
felterjesztése a Ket. 102. § (5) 
bekezdése alapján 8 napon belül 
a Gyszr. 2. § (3) bekezdése 
alapján a jogorvoslati kérelem 
elbírálására jogosult a Megyei  
Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályához.  

Hatáskör:  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és                                                                                           
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyszr.) 5. § b/ pontja. 

Illetékesség: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:. Gyvt.) 18/A. § 

Gyermektartásdíj 
megelőlegezésének 
megszüntetése: 
A gyámhivatal 
amennyiben a 

felfüggesztés 
időtartama alatt a 
jogosult részesült 
tartásdíjban a Gyvt. 
24. § (4) bekezdése 
alapján, illetve a 

Gyvt. 24. § (5) 
bekezdésben foglalt 
esetekben a 

folyósítást 
megszünteti. 

Tényállás tisztázása:  
A Gyer. 69. § (6) bekezdésében, 
69/A. §-ában, 70. § (1)-(2) 

bekezdésében, valamint a 71. §-

ában foglalt bizonyítási eljárás 
lefolytatása. 
(Ügyintézési határidőbe a Ket. 33. 
§ (3) bekezdése alapján a 
tényállás tisztázása nem számít 
bele.) 

Ügyfél értesítése eljárás 
megindításáról:  
Kérelemre indult eljárás során – a 

kérelmet benyújtó ügyfelet 
kivéve- az ismert ügyfelet a 
kérelem benyújtását követő 8 
napon belül értesíteni kell a 
közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 29. § (3) 
bekezdése alapján. A tartásdíj 
fizetésére kötelezett személy 
részére megküldött értesítésnek 
tartalmaznia kell a Gyer. 72.§-

ban foglalt figyelmeztetést. 
 

Gyermektartásdíj megelőlegezésének 
felfüggesztése: 
A gyámhivatal a Gyvt. 24. § (3) bekezdésben 
foglalt esetekben a folyósítást legfeljebb 6 
hónapra felfüggeszti és vizsgálja, hogy a 
felfüggesztés időtartama alatt a jogosult 

részesült-e tartásdíjban.  

Jogerőre emelkedés 
megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. 
§ (3)-(4) bekezdése alapján a 
közléssel jogerőssé válik.  

Felfüggesztett 
gyermektartásdíj 
továbbfolyósítása: 

A gyámhivatal 
amennyiben a 

felfüggesztés 
időtartama alatt a 
jogosult nem 

részesült 
tartásdíjban a 
gyámhivatal a 
Gyvt. 24. § (4) 
bekezdésében 
foglaltak szerint a 

továbbfolyósításról 
és a felfüggesztés 
időtartamára 
esedékes tartásdíj 
egyösszegű 
kifizetéséről 
rendelkezik. 

Folyósítás: 
A gyámhivatal a Gyer. 76. § (1) 
bekezdése alapján minden hónap 
10.-éig értesíti a folyósító szervet 
a jogosultak folyósításhoz 
szükséges adatairól és a 
megelőlegezett összegről. 

Jogorvoslati döntés 
meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság 
a Ket. 105. § (1)-(3) bekezdése 
alapján a döntést helybenhagyja, 
megváltoztatja, vagy 
megsemmisíti, illetve az elsőfokú 
hatóságot új eljárás lefolytatására 
kötelezheti. A másodfokú döntést 
a Ket. 105. § (7) bekezdése 
alapján az elsőfokú hatóság 
kézbesíti.  

Jogerőre emelkedés 
megállapítása: 
Amennyiben a döntés ellen a Ket. 
99. § (1) bekezdésében foglalt 
határidőben fellebbezés nem 
érkezett az a Ket. 73/A. § (1) 
bekezdése a/-c/ pontja szerint 

jogerőre emelkedik. 

Döntés meghozatala: 
A Gyvt. 22. §-ban foglaltak 

vizsgálatát követően a 
megállapított tényállástól függően 
a Gyer. 73. § (1) bekezdés szerinti 
döntés meghozatala vagy a 
kérelem elutasítása a Ket. 33. § 
(1) bekezdése alapján 21 napon 
belül.  
A gyámhivatal a Gyvt. 23. § (1)-
(2) bekezdése alapján a tartásdíjat 

megállapító határozatban szereplő 
összeget/alapösszeget előlegezi 
meg, amely nem lehet magasabb a 

mindenkori öregségi nyugdíj 
50%-ánál. A tartásdíjat a 
gyámhivatal a Gyvt. 24. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt időtartamra 
előlegezheti meg. A döntés a 
Gyvt. 23. § (3) bekezdése alapján 
fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilvánítható, azt 
a Gyer. 73. § (2) bekezdésében 
foglalt személyekkel/szervekkel 
közölni kell. 
A Gyvt. 24. § (1) bekezdése 
alapján a gyermektartásdíj 
ugyanazon gyermekre további egy 

alkalommal legfeljebb 3 évre 
továbbfolyósítható vagy 
ismételten elrendelhető.  

Eljárás megindítása: 
A gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: 
Gyer.) 69. § (1) bekezdése alapján 
az eljárás a gyermektartásdíjra 
jogosult gyermek törvényes 
képviselőjének vagy a nagykorú 
gyermek kérelmére indul. A 
kérelemben a Gyer. 69. § (3) 
bekezdése alapján nyilatkozni, 
illetve a kérelemhez a Gyer. 69. § 
(4)-(6) bekezdésben foglalt 
iratokat csatolni szükséges. 



 

Gyámság 
 

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól 
származó fellebbezést a Ket. 102. § (3) 
bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges 
elbírálni. Amennyiben megállapítható, hogy a 
döntés jogszabályt sért, vagy a kérelemben 
foglaltakkal egyetért, a Ket. 103. § (1)-(2) 

bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás 
vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a 
Ket. 102. § (5) bekezdése alapján 8 napon 
belül a Gyszr. 2. § (3) bekezdése alapján a 
jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult a 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályához.  

Amennyiben a gyermek 

elhelyezése/elhelyezésének megváltoztatása 
iránti per folyamatban van, a fellebbezés 
felterjesztésével egyidejűleg a bírósághoz a 

per szüneteltetése iránti kérelem benyújtása. 
 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § 
(1)-(3) bekezdése alapján a döntést 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy 
megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új 
eljárás lefolytatására kötelezheti. A 
másodfokú döntést a Ket. 105. § (7) 
bekezdése alapján az elsőfokú hatóság 
kézbesíti. 

Eljárás megindítása: 
Kizárólag hivatalból indul a 
gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Gyer.) 127. § (2)-(4) 

bekezdésében foglalt esetekben.  

Döntés meghozatala: 
A Gyer. 130. § szerinti döntés meghozatala - 

családbafogadás esetén a Gyer. 93. § (1) 
bekezdésében foglalt, ideiglenes hatályú 
elhelyezés esetén a Gyer. 97. § (1)-(5) 

bekezdésében foglalt,  nevelésbe vétel esetén 
a Gyer. 102. § (1)-(2) bekezdésében foglalt, 
tartalmi elemekkel - vagy a Ket. 31. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján az eljárás 
megszüntetése a Ket. 33. § (1) bekezdése 
alapján 21. napon belül.  
Amennyiben a gyámrendelésre az ideiglenes 
hatályú elhelyezéssel együtt került sor, a 
gyámhivatal egyidejűleg pert indít a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(továbbiakban: Pp.) 29. § (1) bekezdése 
alapján az alperes vagy a Pp. 34. § (2) 
bekezdése alapján a gyermek lakóhelye 
szerint illetékes városi bíróságon a Gyvt. 74. § 
(1) bekezdése alapján a gyermekelhelyezés 
vagy a Gyvt. 73. § (1) bekezdésének c/ pontja 
szerint a gyermekelhelyezés megváltoztatása 
iránt. 
A döntést – az ügyfelek mellett - közölni kell 
a Gyer. 130. § (3) bekezdésében foglaltak 
szervekkel.  

A határozat a Gyer. 130. § (2) bekezdése 
alapján azonnal végrehajtható. 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról:  
Hivatalból indult eljárásban az első eljárási 
cselekmény elvégzésétől számított 8 napon 
belül az ismert ügyfelet értesíteni kell a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) 
bekezdése alapján. 
 

Tényállás tisztázása:  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 128. § (1) bekezdése, 
valamint a Gyer. 128. § (3) bekezdése alapján 
történő meghallgatások. A Gyer. 128. §-ában 
foglalt bizonyítási eljárás lefolytatása. 
(Ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) 
bekezdése alapján a tényállás tisztázása nem 
számít bele.) 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
Amennyiben a döntés ellen a Ket. 99. § (1) 
bekezdésében foglalt határidőben fellebbezés 
nem érkezett az a Ket. 73/A. § (1) bekezdése 
a/-c/ pontja szerint jogerőre emelkedik. 

Hatáskör:  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és                                                           
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyszr.) 10. § a/ pontja  

Illetékesség: Gyszr. 21. § (1) bekezdésének a/ pontja, (2)-(4) bekezdése, 22. § (3) bekezdése, 23. § (3)-(4) bekezdése.  

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) 

bekezdése alapján a közléssel jogerőssé válik.  
 



 

Eseti- és ügygondnok kirendelése 

 

Eljárás megindítása: 
- Kérelemre (Gyer. 132. § (1) 

bekezdésének d) pontja) 
- Saját eljárásban hivatalból (Gyer. 

132. § (1) bekezdés c/ pontja) 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról:  
Hivatalból indult eljárásban az első eljárási 
cselekmény elvégzésétől számított 8 napon 
belül az ismert ügyfelet; kérelemre indult 
eljárás során – a kérelmet benyújtó ügyfelet 
kivéve- az ismert ügyfelet a kérelem 
benyújtását követő 8 napon belül értesíteni 
kell a Ket. 29. § (3) bekezdése alapján. 
 

Tényállás tisztázása:  
Gyer. 133. § (1) bekezdésében, valamint a 
Gyer. 12. §-ában meghatározott iratok 
beszerzése megkeresés esetén a kérelmet 
benyújtó szervtől vagy személytől - a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 37. § (3) 
bekezdése alapján - hiánypótlásra felhívás, 
egyéb esetben hivatalból. 
(Ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) 
bekezdése alapján a tényállás tisztázása nem 
számít bele.) 

Döntés meghozatala: 
A megállapított tényállástól függően a Ptk. 
6:20.§  Gyer. 136. §, 137. § vagy a Gyvt. 127. 
§ (3) bekezdése szerinti döntés meghozatala a 
Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 21. napon 
belül.  
 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
Amennyiben a döntés ellen a Ket. 99. § (1) 
bekezdésében foglalt határidőben fellebbezés 
nem érkezett az a Ket. 73/A. § (1) bekezdése 
a/-c/ pontja szerint jogerőre emelkedik. 

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól 
származó fellebbezést a Ket. 102. § (3) 
bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges 
elbírálni. Amennyiben megállapítható, hogy a 
döntés jogszabályt sért, vagy a kérelemben 
foglaltakkal egyetért, a Ket. 103. § (1)-(2) 

bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás 
vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a 
Ket. 102. § (5) bekezdése alapján 8 napon 
belül a Gyszr. 2. § (3) bekezdése alapján a 
jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult a 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályához.  

Hatáskör:  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és                                                           
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyszr.) 10. § /e pontja, a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Gyer.) 132. § (1) bekezdésének c/ és e/ pontja. Ptk.6:20§ (1) 

Illetékesség: A Gyszr. 21. § (1) bekezdésének b/ pontja, 22. § (3) bekezdése, 23. § (12) bekezdése. 
 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) 

bekezdése alapján a közléssel jogerőssé válik.  

Jelentési kötelezettség: 
Az eseti gondnok/ügygondnok a Gyer. 141. § 
(2) bekezdése alapján félévente, vagy ha a 
kirendelés célja megvalósult vagy a kirendelés 
oka megszűnt attól számított 8 napon belül 
köteles a gyámhivatalnak jelentést tenni.  
 

Felmentés, munkadíj megállapítása: 
Ha a gyámhivatal a kirendelés céljának 
megvalósulását vagy a kirendelés oka 
megszűnését követően tett jelentést elfogadja, 
a Gyer. 142. § (3) bekezdése alapján 
intézkedik az eseti gondnok/ügygondnok 
felmentéséről.  
Az eseti gondnokot/ügygondnokot a Gyer. 
141. § (3) bekezdése alapján munkadíj illeti 
meg, annak viseléséről a gyámhivatal a Gyer. 
141.§ (4)-(5) bekezdése, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) 133/A.§ (6) bekezdése alapján dönt.  

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 

A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § 
(1)-(3) bekezdése alapján a döntést 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy 
megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új 
eljárás lefolytatására kötelezheti. A 
másodfokú döntést a Ket. 105. § (7) bekezdése 
alapján az elsőfokú hatóság kézbesíti.  



Perindításra jogosultak Ptk.4:109§  
A Gyer 64.§ (1) alapján eseti gyám rendelése kérelemre. 
A kérelem előterjesztésére jogosult a szülő, a gyám és a 14. 
életévét betöltött gyermek a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Gyer.) 64. § (1) bekezdése alapján. 

Ügyfél értesítése az eljárás megindításáról 
Hivatalból indult eljárásban az első eljárási cselekmény 
elvégzésétől számított 8 napon belül az ismert ügyfelek 
értesítése  Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontja alapján. 
 

Hivatalból 
A gyámhivatal apaság vélelmének megdöntése iránti pert indít, 
ha az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály, különösen az 
örökbefogadási szabályok megkerülése érdekében tették . A 
Gyer 64.§ (5) bekezdése alapján  
. 

Bizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás tisztázása érdekében 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 128. § (1) bekezdése szerinti személyek 
meghallgatása, akik jognyilatkozatuk megtételekor – figyelemmel a Gyvt. 128. § 
(3) bekezdésében foglaltakra – kötelesek személyesen eljárni. 

Szükség szerint a Ket. 50. § (4) bekezdése szerinti bizonyítékok felhasználása a 
tényállás tisztázása és annak megállapítása érdekében, hogy a származás kiderítése 
és a családi jogállás rendezése a gyermek vagy gondnokság alatt álló személy 
érdekében áll-e. 

Hozzájárulás a Ptk 4:109§ (3) bekezdése alapján az 
anya a gyámhatóság jóváhagyásával kiskorú 
gyermekével együttesen indíthat pert.  
Döntését a hatóság a Ket. 33. § (1) bekezdésének 
megfelelően 21  napon belül hozza meg. 
 

Jogorvoslati kérelem 

Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést a 
Ket. 102. § (3) bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, hogy a döntés jogszabályt sért a Ket. 103. 
§ (1) bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a Ket. 102. § (5) bekezdése 
alapján 8 napon belül a Gyár. 2. § (3) bekezdése alapján a jogorvoslati 
kérelem elbírálására jogosult Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztályához .  

Jogerőre emelkedés megállapítása 

A Ket. 73/A. § (1) bekezdés a)-c) pontja 

szerint. 

 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése 

A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § (1)-(2) bekezdése alapján 
a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti, illetve az 
elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezheti. A másodfokú 
döntést a Ket. 105. § (7) bekezdése alapján az elsőfokú hatóság 
kézbesíti.  
 

Jogerőre emelkedés 
megállapítása 

A másodfokú döntés a Ket. 73/A. 
§ (3)-(4) bekezdése alapján a 
közléssel jogerőssé válik.  
 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról 
Kérelemre indult eljárás során – a kérelmet benyújtó ügyfelet 
kivéve- az ismert ügyfelet a kérelem benyújtását követő 8 
napon belül értesíteni kell a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés b) pontja 
alapján. 

Kérelem , hozzájárulások elutasítása 

Amennyiben a származás kiderítése és a családi jogállás 
rendezése a gyermek vagy gondnokság alatt álló személy 
érdekében NEM áll. 
Döntését a hatóság a Ket. 33. § (1) bekezdésének 
megfelelően 21.  napon belül hozza meg. 
 

CSALÁDI JOGÁLLÁS RENDEZÉSE 

Intézkedések  a családi jogállás rendezésére- apaság vélelmének megdöntésére -  
irányuló pereknél 

 

Hatáskör:   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és        
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyár.) 6. § cb) cc) e)  pontja                          
Illetékesség:  A Gyár. 21. § (1) bekezdés a) (2) (3) (4) pontja                         



 

Családbafogadás 

 

Hatáskör:  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és                                                           
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyszr.) 9. § e/ pontja 10. § a/ pontja 

Illetékesség: Gyszr. 21. § (1) bekezdésének a/ pontja, (2)-(4) bekezdése, 23. § (3) bekezdése.  

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról:  
Kérelemre indult eljárás során – a kérelmet 
benyújtó ügyfelet kivéve- az ismert ügyfelet a 
kérelem benyújtását követő 8 napon belül 
értesíteni kell a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
29. § (3) bekezdése alapján. 

Eljárás megindítása: 
A 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 4:187§ (1) 
bekezdésében foglalt személyek kérelmére 
indul. A kérelmezőt a Ptk.4:188§-ban foglalt 

jogkövetkezményekről tájékoztatni szükséges. 
 

Tényállás tisztázása: A gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Gyer.) 92. §-ában 
,valamint a Gyer. 128. §-ában, a Gyvt. 81.§ 
(1a) bekezdésében  foglalt bizonyítási eljárás 
lefolytatása. Kapcsolattartás szabályozására 
irányuló kérelem esetén a Gyer. 29/A.§ (1), 
(5) bekezdésében foglalt eljárás lefolytatása. 
(Ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) 
bekezdése alapján a tényállás tisztázása nem 
számít bele.   

Döntés meghozatala: 
A Ptk. 4:187§-4:188§-ban foglaltak 

vizsgálatát követően a megállapított 
tényállástól függően a Gyer. 93. § (1) 
bekezdése, valamint a Gyer. 130. § szerinti 
döntés meghozatala vagy a kérelem elutasítása 
a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján 21. napon 
belül.  
Kérelemre a kapcsolattartás szabályozása a 
Gyer.29/A.§ (1)-(5) bekezdése, valamint a 
Gyer. 93. § (1) bekezdésének d/ pontja 
alapján. 
A gyámhivatal különösen indokolt esetben a  
Ptk 4:188§ (3) bekezdése alapján a szülőt 
feljogosíthatja a vagyonkezelés jogával, ez 
esetben a Gyer. 93. § (1) bekezdésének e/ 
pontja szerinti rendelkezés meghozatala. 
A döntést – az ügyfelek mellett - közölni kell 
a Gyer. 93. § (2) bekezdésében foglaltak 
szervekkel.  
 

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól 
származó fellebbezést a Ket. 102. § (3) 
bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges 
elbírálni. Amennyiben megállapítható, hogy a 
döntés jogszabályt sért, vagy a kérelemben 
foglaltakkal egyetért, a Ket. 103. § (1)-(2) 

bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás 
vagy visszavonás. 

Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a 
Ket. 102. § (5) bekezdése alapján 8 napon 
belül a Gyszr. 2. § (3) bekezdése alapján a 
jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult a 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztálya .  

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
Amennyiben a döntés ellen a Ket. 99. § (1) 
bekezdésében foglalt határidőben fellebbezés 
nem érkezett az a Ket. 73/A. § (1) bekezdése 
a/-c/ pontja szerint jogerőre emelkedik. 
 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) 

bekezdése alapján a közléssel jogerőssé válik.  

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § 
(1)-(3) bekezdése alapján a döntést 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy 
megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új 
eljárás lefolytatására kötelezheti. A 
másodfokú döntést a Ket. 105. § (7) bekezdése 
alapján az elsőfokú hatóság kézbesíti.  

Családbafogadás megszüntetése: 
A Ptk 4:189§ (2) bekezdése alapján a 
családbafogadást meg kell szüntetni, ha azt a 

szülő vagy a családbafogadó szülő kéri, vagy 
ha a fenntartása a gyermek fejlődését 
veszélyezteti.  
Döntés: családbafogadás fenntartása, vagy 
családbafogadás megszüntetése és a gyermek 
visszahelyezése a családba, vagy 
családbafogadás megszüntetése, más 
gyermekvédelmi intézkedés megtétele.  

Családbafogadás felülvizsgálata: 
A gyámhivatal a Ptk.4_189§ bekezdése, 
valamint a Gyer. 94. § (1)-(2) bekezdése 
alapján a gyám éves jelentésével és 
számadásával egyidejűleg vizsgálja, hogy a 
családbafogadás fenntartása a gyermek 

érdekében áll-e.  

Döntés: családbafogadás fenntartása, vagy 
családbafogadás megszüntetése és a gyermek 
visszahelyezése a családba, vagy 
családbafogadás megszüntetése, más 
gyermekvédelmi intézkedés megtétele.  



 

Nevelésbe vétel 
 

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól 
származó fellebbezést a Ket. 102. § (3) 
bekezdése alapján saját hatáskörben szükséges 
elbírálni. Amennyiben megállapítható, hogy a 
döntés jogszabályt sért, vagy a kérelemben 
foglaltakkal egyetért, a Ket. 103. § (1)-(2) 

bekezdése alapján saját hatáskörben módosítás 
vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a 
Ket. 102. § (5) bekezdése alapján 8 napon 
belül a Gyszr. 2. § (3) bekezdése alapján a 
jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult a 
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztálya.  

Hatáskör:  A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és                       
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyszr.) 4. § d/-h, j/, k/,  pontja. 

Illetékesség: Gyszr. 21. § (1) bekezdésének a/ pontja, (2)-(4) bekezdései, 23. § (3)-(4), (7) bekezdése. 

Tényállás tisztázása:  
A gyámhivatal a 
gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. 
(IX.10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Gyer :  99.§  
100.§ (2)-bekezdésében,  Gyvt 
77.§ 78.§ban foglaltak alapján.  
 Ket. 50. § (4) bekezdése alapján 
egyéb bizonyítási eljárást is 
lefolytathat. Meghallgatja a Gyvt. 

128. § (1) bekezdésében, valamint 
a Gyer. 128. § (1) bekezdésében 
meghatározott személyeket, 
illetve a Gyer. 30/H. § (1) 
bekezdésének a/ pontjában 
meghatározottakat. (Ügyintézési 
határidőbe a Ket. 33. § (3) 
bekezdése alapján a tényállás 
tisztázása nem számít bele.) 

Ügyfél értesítése eljárás 
megindításáról:  
Hivatalból indult eljárásban az 
első eljárási cselekmény 
elvégzésétől számított 8 napon 
belül az ismert ügyfelet értesíteni 
kell a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: 
Ket.) 29. § (3) bekezdése alapján. 

Jogerőre emelkedés 
megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. 
§ (3)-(4) bekezdése alapján a 
közléssel jogerőssé válik.  

Döntés : 
A Gyer 99.§ (3) bekezdése 
alapján 35.napon belül. 
Amennyiben a nevelésbe vétel 
feltételei nem állnak fenn, a 
gyámhivatal a Gyer. 99. § (2) 
bekezdése szerint jár el. 
A feltételek fennállása esetén  a 
Gyvt 77.§-78.§ alapján    
nevelésbe vételről dönt. A 
határozat tartalmi elemeit a Gyer. 
30/H. §, 102. § (1)  130. §-a 

tartalmazza. . A döntést a Gyer. 
102. § (2) bekezdésében 
meghatározottakkal közölni kell.  
 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § 
(1)-(3) bekezdése alapján a döntést 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy 
megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új 
eljárás lefolytatására kötelezheti. A másodfokú 
döntést a Ket. 105. § (7) bekezdése alapján az 
elsőfokú hatóság kézbesíti.  

Jogerőre emelkedés megállapítása 

Amennyiben a döntés ellen a Ket. 99. § (1) 
bekezdésében foglalt határidőben fellebbezés 
nem érkezett az a Ket. 73/A. § (1) bekezdése 
a/-c/ pontja szerint jogerőre emelkedik. 

Eljárás megindítása: 
Kérelemre és  hivatalból indul a 
gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 77. § (1) Gyer. 99.§ 
bekezdése alapján. 

Gondozási hely meghatározása , 
járulékos kérdések eldöntése  
 

 

A Gyer 103.§ (1) bekezdésében 
meghatározott vélemények 
bekérését követően a Gyvt.      
79.§  meghatározza a nevelésbe 
vett gyermek végleges gondozási 
helyét.  
A Gyer 103.§ (7) bekezdése 
értelmében  az egyéni elhelyezési 
terv és elhelyezési javaslat 
megérkezését követően 
elhelyezési  értekezletet tart.  
A Gyer 105.§ (1) bekezdésében 
meghatározott tartalommal dönt a 
kiskorú gondozási helyéről , a 
115.§-117.§ ban , a Gyvt. 152.§ 
foglaltak  figyelembe vételével a 
szülő gondozási díj fizetési 
kötelezettségéről. 

Felülvizsgálat: 
A gyámhivatal  nevelésbe 

vételt a Gyvt. 80/A.§, és a 
Gyer. 109.§ -ban 

meghatározottak szerint – 

felülvizsgálja.  



A gyámhivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt. 140. § (1)  

bekezdés d) pontja értelmében a vagyonnal rendelkező gyermekről a bekövetkező nagykorúsága szerint a gyámhatóság 
nyilvántartást vezet. 

Bizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás tisztázása érdekében 

Szükség szerint Ket. 50. § (4) bekezdése szerinti bizonyítékok felhasználásával a 
tényállás tisztázása. 
Az eljárásban a hatóság nem tekinthet el - a Gyvt. 128. § (1) és (2) bekezdésére 
figyelemmel - a törvényes képviselő(k) és a korlátozottan cselekvőképes, illetve 
ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen kiskorú meghallgatásától. 
A törvényes képviselő és a kiskorú között fennálló érdekellentét esetén a gyermek 
törvényes képviseletét eseti gyám  látja el (Ptk. 6:20§(1) bekezdése alapján. 
 

 

Döntés 

A kérelem elbírálásáról a gyámhivatal a kérelem beérkezését követő 21. napon belül határozattal 
dönt.  

Kérelem jognyilatkozat jóváhagyása iránt 
Ptk. 2:15§ (1) és a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Gyer.) 26/B§ § (1)-(5) bekezdésében rögzített törvényes 
képviselői jognyilatkozatok érvényességéhez a gyámhivatal 
jóváhagyása szükséges. 
A kérelemhez csatolni kell a jognyilatkozatot tartalmazó 
szerződést, értékbecslést, adó- és értékbizonyítványt, 
tulajdoni lapot, építési hatóság jogerős döntését, stb. 

Jognyilatkozat jóváhagyása 

Amennyiben a jognyilatkozat 

jóváhagyása a kiskorú vagyoni érdekét 
szolgálja. 
 

Kérelem elutasítása 

Amennyiben a jognyilatkozat jóváhagyása 
nem áll a kiskorú érdekében. 

Ügyfél értesítése eljárás megindításáról 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: 
Ket.) 29. § (3) bekezdés a) pontja alapján.  
Az értesítés a Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontja értelmében 
mellőzhető, ha az eljárás megindítása után a hatóság nyolc 
napon belül érdemben dönt. 
 

Hatáskör:   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és        
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyszr. 11. §  
Illetékesség:  A Gyszr. 21. § (1) bekezdés a) pontja.                        

A SZÜLŐ VAGYONKEZELÉSE 

 



Eljárás megindítása: 
Kérelemre 
 Hivatalból gyermekjóléti szolgálat javaslatára 

 
Ügyfél értesítése eljárás megindításáról:  
Hivatalból indult eljárásban az első eljárási cselekmény 
elvégzésétől számított 8 napon belül az ismert ügyfelet; 
kérelemre indult eljárás során – a kérelmet benyújtó ügyfelet 
kivéve- az ismert ügyfelet a kérelem benyújtását követő 8 
napon belül értesíteni kell a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdése alapján. Tényállás tisztázása:  

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, 
de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek 
fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a 
gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. 
Családgondozó nyilatkozik az alapellátás 
eredménytelenségéről Gyer.84.§ (2) 
Jelzőrendszeri tagoktól vélemény 

 

 

Döntés meghozatala: 
Gyámhatóság kérelemre indult ügyben elutasítja, hivatalból 
indult ügyben az eljárást megszünteti, ha nem áll fenn a 
veszélyeztetettség Gyvt.85.§ (1) 
Elrendeli a védelembe vételt,ha a veszélyeztetettség fennáll 
és nincs alapellátásban önkéntes igénybevétel Gyvt.85.§ (3)  

Jogorvoslati kérelem:  
Elkésett vagy a fellebbezésre nem jogosulttól származó 
fellebbezést a Ket. 102. § (3) bekezdése alapján saját 
hatáskörben szükséges elbírálni. 
Amennyiben megállapítható, hogy a döntés jogszabályt sért 
a Ket. 103. § (1) bekezdése alapján saját hatáskörben 
módosítás vagy visszavonás. 
Egyéb esetben a fellebbezés felterjesztése a Ket. 102. § (5) 
bekezdése alapján 8 napon belül a Gyár. 2. § (3) bekezdése 
alapján a jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult a Megyei 
Kormányhivatal  Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály.  

Jogerőre emelkedés megállapítása:  
Amennyiben a döntés ellen fellebbezés nem érkezett az a 
Ket. 73/A. § (1) bekezdése a/-c/ pontja szerint jogerőre 
emelkedik. 

Jogorvoslati döntés meghozatala és közlése: 
A fellebbezésre jogosult hatóság a Ket. 105. § (1)-(2) 

bekezdése alapján a döntést helybenhagyja, megváltoztatja, 
vagy megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új eljárás 
lefolytatására kötelezheti. A másodfokú döntést a Ket. 105. § 
(7) bekezdése alapján az elsőfokú hatóság kézbesíti.  

Hatáskör: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 68. § -68/c.§ 

                  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  

                   (Gyer.) 84-91. § 

                   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és  
                   illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyszr.) 4. § n) pontja 

Illetékesség: A Gyszr. 21. § (1) a) pontja, 23. § (1) 
 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
A másodfokú döntés a Ket. 73/A. § (3)-(4) bekezdése alapján 
a közléssel jogerőssé válik.  

VÉDELEMBE VÉTEL 

 

Felülvizsgálat  
hivatalból vagy kérelemre:eredménye  
Fenntartás vagy megszüntetés 

(Gyer.90.§.) 



Eljárás megindítása: 
Bármelyik szülő kérelmére a Gyer. 18. § (2) bek. alapján 

 

Tényállás tisztázása 

Szülők együttes meghallgatása (Gyer. 18. § (2) bek.) 

 

Jegyz könyvi megállapodás 

Szülők megállapodásának jegyzőkönyvben történő rögzítése 

(Gyer. 18. § (2) bek.) 
Tájékoztatási kötelezettség a megállapodás joghatásairól  
(Gyer. 18. § (3) bek.) 
Jegyzőkönyv egy példányának átadása a nyilatkozók részére 

Hatáskör: Ptk 4:165§ (1) 
                  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  
                   (Gyer.) 18. § (2)-(3) bekezdése 

                    

Illetékesség A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és  
                    illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  (Gyszr.) 21. § (1) a) pontja 

 

SZÜL I FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSA 

megállapodás alapján 



Kérelem 

Az eljárás kizárólag a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett kérelmére indul. 
A kérelemhez csatolni kell a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozatot (bíróság vagy gyámhivatal végrehajtható 
döntését), és meg kell jelölni az elmaradt kapcsolattartás konkrét időpontját.  

Bizonyítási eljárás lefolytatása a tényállás tisztázása érdekében 

Szükség szerint Ket. 50. § (4) bekezdése szerinti bizonyítékok felhasználásával a 
tényállás tisztázása, különös tekintettel a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 33. §-ban foglaltakra.  

Az eljárás során a gyámhivatal elsősorban a kapcsolattartást szabályozó határozatban 
foglaltak végrehajtása tekintetében felróható magatartás vagy mulasztás fennállását 
vizsgálja, valamint kérelemre dönt a kapcsolattartás meghiúsítása folytán keletkezett 
igazolt költségek viseléséről , dönt a kapcsolattartás megszervezésére vonatkozó, 
kapcsolattartást érdemben nem befolyásoló kérelmekről. 

Hiánypótlási felhívás (a kérelem benyújtását követő 8 napon belül) 
Amennyiben a kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozatot nem 

nyújtja be, illetve az elmaradt kapcsolattartás konkrét időpontját nem közli (Ket. 

37. § (3) bekezdése). 

Ügyfél értesítése eljárás 
megindításáról 
A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 
(továbbiakban: Ket.) 29. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján.  
Az értesítés a Ket. 29. § (4) bekezdés 
b) pontja értelmében mellőzhető, ha az 
eljárás megindítása után a hatóság 
nyolc napon belül érdemben dönt. 

Kérelem elutasítása 

Amennyiben a kapcsolattartás 
meghiúsulása a kapcsolattartásra 
jogosult vagy a kapcsolattartásra 
kötelezett terhére nem volt felróható.  

Feljelentés kiskorú veszélyeztetése miatt 
Amennyiben a kapcsolattartásra kötelezett a 
gyermeket bizonyíthatóan folyamatosan a 
kapcsolattartásra jogosult ellen neveli és a 
kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott 
határozatnak a végrehajtási intézkedések ellenére 

sem tesz eleget (Gyer. 33. § (8) bekezdés b) 
pontja). 

Az ügyfél a hiánypótlási felhívásnak 
nem tesz eleget. 

Kérelem elutasítása vagy eljárás 
megszüntetése (Ket. 31. § (2) 
bekezdése).  

Az ügyfél a hiánypótlási felhívásnak 
eleget tesz. 

Döntés 

A kérelem elbírálásáról a gyámhivatal a kérelem beérkezését követő 30 napon belül végzéssel dönt.  
 

Végrehajtás elrendelése 
és figyelmeztetés 

Amennyiben a 

kapcsolattartás 
meghiúsulása a 

kapcsolattartásra jogosult 
vagy a kapcsolattartásra 
kötelezett terhére felróható 
volt (Gyer. 33. § (4) 
bekezdése). 

Eljárási bírság kiszabása 

Ket 134.§ d)  
Amennyiben a kapcsolattartás meghiúsulása a 
kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra 
kötelezett terhére felróható volt, a végrehajtást 
elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított egy 
éven belül , Gyer 33.§ (6) a)  

két éven belül, ha végrehajtást elrendelő végzéstől 
számítva két alkalommal bírság kiszabására került sor. 
A bírság összege 5.000.- forinttól 500.000.- forintig 

terjedhet (Ket. 61. § (2) bekezdés). 

 

Hatáskör:   A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és        
illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyszr.) 9. § b) pontja        

2013. évi V. Törvény (Ptk) 4:185.§ 

                   

Illetékesség: r. 21. § (1) bekezdés

Kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozat 
végrehajtása 



Műemlékkel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági ügymenet 
 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19-20. §, az 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § 

(3) bekezdése, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 63. § (1) bekezdése 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §,  

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

1. melléklet II. rész 4. pontja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítés eljárás megindításáról: 

Építési engedélyezési az eljárás, összevont engedélyezési eljárás, összevont telepítési eljárás, fennmaradási 
engedélyezési eljárás, bontási engedélyezési eljárás során, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (R.) 10. § (2) 

bekezdés szerinti megindulásától számított három napon belül az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél 
kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már 
ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi hatóság a Ket. szerinti függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe 
foglalja. A Ket. 71/A. § (1) bekezdés szerinti függő hatályú döntés meghozatala a kérelem beérkezésétől számított 8 
napon belül, döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a 
hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.  

Helyszíni szemle:  

A R. 6. §-a szerint 

Hiánypótlásra felhívás: 

5 napon belül illetve 3 napon belül a R. 11. 

§-a szerint 

határidő megjelöléssel
Hiánypótlás 

Döntéshozatal: 

A hatóság az ügy 
érdemében határozatot 
hoz, az eljárás során 
felmerült minden más 
kérdésben végzést 
bocsát ki a 
kapcsolattartás módjára 
megfelelően az ÉTDR-

ren keresztül vagy 
papíralapon. 

Tényállás tisztázása:  

Ket. 33. § (3) bekezdés c) szerint az 
ügyintézési határidőbe be nem 

számító időszak 

Szakkérdés vizsgálata, 
Szakhatóságok bevonása: 

 A R. 11/A. § és 12. §-a szerint 

Kérelem benyújtója: az ügyfél vagy képviselője 

A kérelem benyújtása: a kérelem előterjeszthető papír alapon, elektronikusan ÉTDR-en keresztül, párbeszédre 
épülő (online), amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline) 

A kérelmet csak az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papírformátumú formanyomtatványon lehet benyújtani. A 

kérelmet az ügyfél a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 

Tartalmi kellékei: 
- a kérelmet benyújtó és a kérelmező személy adatai, 
- az építési tevékenységgel érintett telek címe, helyrajzi száma, 
- a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtájának megnevezése, 
- a kérelem tárgya és annak rövid leírása, eljárási illeték, 
- előzmények: hat hónapnál nem régebbi szakhatósági állásfoglalás, nyilatkozatok, korábbi hatósági 

döntések, szakmai nyilatkozatok,  
- jogszabályban előírt mellékleteket kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR 

rendszerbe való feltöltéssel lehet benyújtani 
-  építtető meghatalmazását és az építtető aláírását. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogorvoslati kérelem:  

Bíró felülvizsgálat a 
döntés közlésétől 
számított 30 napon 
belül 

Jogerőre emelkedés 
megállapítása: 

A döntés a Kötv. 75/C. § 
értelmében a közléssel jogerőre 
emelkedik. 



Első fokú kiemelt építésügyi hatósági ügymenet 
 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19-20. § az 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § 

(2) bekezdése a)-f) pontja. 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, az 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1.  

melléklet II. rész 4. pontja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszíni szemle:  

A R. 6. §-a szerint 

Hiánypótlásra felhívás: 

5 napon belül illetve 3 napon belül a R. 11. 

§-a szerint 

határidő megjelöléssel
Hiánypótlás 

Döntéshozatal: 

A hatóság az ügy 
érdemében határozatot 
hoz, az eljárás során 
felmerült minden más 
kérdésben végzést 
bocsát ki a 
kapcsolattartás 
módjának megfelelően 

az ÉTDR-ren keresztül 
vagy papíralapon. 

Tényállás tisztázása:  

Ket. 33. § (3) bekezdés c) szerint az 

ügyintézési határidőbe be nem 

számító időszak 

Szakkérdés vizsgálata, 
Szakhatóságok bevonása: 

 A R. 11/A. § és 12. §-a szerint 

Kérelem benyújtója: az ügyfél vagy képviselője 

A kérelem benyújtása: a kérelem előterjeszthető papír alapon, elektronikusan ÉTDR-en keresztül, párbeszédre 
épülő (online), amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline) 

A kérelmet csak az ÉTDR által biztosított elektronikus vagy papírformátumú formanyomtatványon lehet benyújtani. A 

kérelmet az ügyfél a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 

Tartalmi kellékei: 
- a kérelmet benyújtó és a kérelmező személy adatai, 
- az építési tevékenységgel érintett telek címe, helyrajzi száma, 
- a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtájának megnevezése, 
- a kérelem tárgya és annak rövid leírása, eljárási illeték, 
- előzmények: hat hónapnál nem régebbi szakhatósági állásfoglalás, nyilatkozatok, korábbi hatósági 

döntések, szakmai nyilatkozatok,  
- jogszabályban előírt mellékleteket kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR 

rendszerbe való feltöltéssel lehet benyújtani 
-  építtető meghatalmazását és az építtető aláírását. 

 

Értesítés eljárás megindításáról: 

Építési engedélyezési az eljárás, összevont engedélyezési eljárás, összevont telepítési eljárás, fennmaradási 
engedélyezési eljárás, bontási engedélyezési eljárás során, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (R.) 10. § (2) 

bekezdés szerinti megindulásától számított három napon belül az ÉTDR-ben kiállított dokumentummal az ügyfél 
kapcsolattartás módjára megjelölt rendelkezésének megfelelően értesíti az eljárás megindulásáról az építtetőt és a már 
ismert ügyfelet. Amennyiben az építésügyi hatóság a Ket. szerinti függő hatályú döntést is hoz, az értesítést a döntésbe 
foglalja. A Ket. 71/A. § (1) bekezdés szerinti függő hatályú döntés meghozatala a kérelem beérkezésétől számított 8 
napon belül, döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a 
hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogorvoslati  döntés:  

meghozatala és  
közlése II. fokon eljáró 
szerv által a 

kapcsolattartás 
módjának megfelelően 
az ÉTDR-ren keresztül 
vagy papíralapon. 

Ket. 105. § (7) bek. 

(Ket. 105. § (7

Jogerőre emelkedés megállapítása: 

- I. fokú eljárás esetén: döntés kézhezvételétől számított 15. nap, 
- II. fokú eljárás esetén a döntés közlésével 

Jogorvoslati kérelem:  

felterjesztése elektronikusan, 

végzéssel II. fokon eljáró szervhez 
Ket. 99. § (1) bekezdés, R. 71. § (1) 
bekezdése szerint ÉTDR-ben. 

II. fokon eljáró szerv: megyei 
építésügyi és örökségvédelmi 
hivatal 



  

Örökségvédelmi hatósági engedélyezés ügymenete 

 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19-20. § 

 A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 63. § (3) bekezdése, a régészeti örökség és a 

műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (Kr.) 3. § (1)-(5) 

bekezdései 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §,  

a Kr. 1. melléklet 4. pontja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítés eljárás megindításáról: 

Amennyiben az ügyfél kéri, a benyújtó ügyfelet 8 napon belül értesíteni kell a Ket. 29. § (9) bekezdés szerint 

Helyszíni szemle:  

A Ket. 56. §-a szerint 

Hiánypótlásra felhívás: 

15 napon belül a Kötv. 75. § (3) bekezdés 
f) pontja szerint 

határidő megjelölésselHiánypótlás Döntéshozatal: 

A hatóság az ügy 
érdemében határozatot 
hoz, az eljárás során 
felmerült minden más 
kérdésben végzést 
bocsát ki. 

Jogorvoslati kérelem:  

felterjesztése végzéssel II. fokon 
eljáró szervhez Ket. 99. § (1) 
bekezdés szerint. 

II. fokon eljáró szerv: megyei 
építésügyi és örökségvédelmi 
hivatal 

Kérelem benyújtója: az ügyfél vagy képviselője 

A kérelem benyújtása: a kérelem előterjeszthető papír alapon 

A kérelem csak formanyomtatványon nyújtható be 

A kérelmet az ügyfél a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 

Tartalmi kellékei: 
- a kérelmet benyújtó személy és a kérelmező adatai 
- az engedélyezéssel érintett telek címe, helyrajzi száma 
- a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtájának megnevezése, eljárási illeték 
- a kérelem tárgya és annak rövid leírása 
- a Kr. 5 § (3)-(6) bekezdéseiben, továbbá a Kr. 8.-12. §-ban leírtakat 
- jogszabályban előírt mellékleteket papír alapon kell benyújtani 

Jogorvoslati  döntés:  

meghozatala és  
közlése I. fokon eljáró 
szerv útján 

(Ket. 105. § (7) bek.) 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 

- I. fokú eljárás esetén: döntés kézhezvételétől számított 15. nap, 
- II. fokú eljárás esetén a döntés közlésével 



Régészeti feltárásra vonatkozó ügymenet 
 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19-20. §, A 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 63. § (3) bekezdése, a régészeti örökség és a kulturális 

örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (Kr.) 3. § (1) bekezdése a) pontja 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, a Kr. 1. 

melléklet 5. pontja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérelem benyújtója: a ügyfél vagy meghatalmazottja 

A kérelem benyújtása: papír alapon, a kérelem csak formanyomtatványon, a Kr. 7. mellékletben meghatározott 
adattartalommal nyújtható be. 

A kérelmet az ügyfél a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 

Tartalmi kellékei: 

- EOV vagy WGS84 földrajzi koordinátákat tartalmazó térképet a feltárni tervezett régészeti lelőhely 
megjelölésével, 

- b) értelmezhető léptékű helyszínrajzot a feltárandó terület egyértelmű megjelölésével, 
- c) tervásatás esetén részletes kutatási programot, amely kitér az ismert és várható, a helyszínen 

megőrzendő régészeti emlék kezelésére, és a feltárás befejezését vagy egy évet meghaladó szünetelése 
esetén a feltárt régészeti örökség védelméről, a téliesítés módjáról, valamint a feltárási terület 
rendeltetésszerű és biztonságos, az élet- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használatához 

szükséges tereprendezési munkák elvégzésére, 
- d) a leletanyagot véglegesen befogadó intézmény nyilatkozatát a 8. mellékletben meghatározott 

adattartalmú formanyomtatvány alkalmazásával, ha a befogadó intézmény nem azonos a feltárást végző 
intézménnyel, 

- e) tervásatás esetén a feltárás által érintett ingatlannal rendelkezni jogosult - az ingatlan régészeti célú 
igénybevételére vonatkozó - hozzájáruló nyilatkozatát, 

- f) a különleges munkavégzési körülmények esetén követendő eljárásra vonatkozó leírást és indokolást, 
- g) a régészeti feltárás keretében tervezett tevékenységek felsorolását és ezek tételes költségbecslését a 

12. § (1) és (2) bekezdése szerinti bontásban, 
- h) a feltárásvezetőként megjelölt régész nyilatkozatát a megfelelő szakmai gyakorlat meglétéről és arról, 

hogy korábbi tevékenysége során a dokumentációs kötelezettségét teljesítette, 
- i) megelőző feltárás esetén a feltárás elvégzésére jogosult intézmény és a beruházó között létrejött, a 

megelőző feltárás elvégzésére vonatkozó szerződést, 
- j) megelőző feltárás esetén az előzetes régészeti dokumentációt, ha annak elkészítése az adott esetben 

kötelező, vagy ha egyébként készült, 
- k) nagyberuházás esetén a beruházó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a beruházás nagyberuházásnak 

minősül, továbbá nyilatkozatot és igazolást a beruházás tervezett teljes bekerülési költségéről, valamint az 
előzetes régészeti dokumentációt, 

- l) országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a természetvédelmi 
hatóság engedélyét. 

Függő hatályú döntés:  

A Ket. 71/A. § (1) bekezdés szerinti függő hatályú döntés meghozatala a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 
belül, döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha a kérelem beérkezését követő két hónap elteltével a hatóság a 
hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.  



 

 

Értesítés eljárás megindításáról: 

Amennyiben az ügyfél kéri, a benyújtó ügyfelet 8 napon belül értesíteni kell a Ket. 29. § (9) bekezdés szerint 

Helyszíni szemle:  

A Ket. 56. §-a szerint 

 

Hiánypótlásra felhívás 

 

határidő megjelölésseHiánypótlás Döntéshozatal: 

A hatóság az ügy 
érdemében határozatot 
hoz, az eljárás során 
felmerült minden más 
kérdésben végzést 

bocsát ki. 

Jogerőre emelkedés 
megállapítása: 

A döntés a Kötv. 75/C. § 
értelmében a közléssel jogerőre 
emelkedik. 

 

Jogorvoslati kérelem:  

Bíró felülvizsgálat a 
döntés közlésétől 
számított 30 napon 
belül 

 



Örökségvédelmi szakhatósági eljárás ügymenete 

 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19-20. §, 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 63. § (3) bekezdése, a régészeti örökség és a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (Kr.) 3. § (1) 

bekezdése a) pontja 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, 

a Kr. 1. melléklet 5. pontja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiánypótlásra felhívás: 

A Ket. 45/A. § (6) bekezdése szerint, az eljáró hatóság tájékoztatása 

 

Hiánypótlás 

 

Helyszíni szemle:  
A R. 6. §-a szerint az 57. § (2) a) pontja 
alapján 

 

Helyszíni szemle: 
A R. 6. § a szerint az 57. § (2) a) pontja 
alapján
Döntéshozatal: 

A hatóság szakhatósági 
állásfoglalását közbenső 
döntésként, végzéssel 
hozza meg, amit postai 

úton vagy ÉTDR-ben 

közöl az eljáró 
hatósággal, előzetes 
szakhatósági eljárásban 
az ügyféllel. 

Tényállás tisztázása:  

Ket. 33. § (3) bekezdés c) szerint az 
ügyintézési határidőbe be nem 
számító időszak 

Jogorvoslati kérelem:  

Csak az engedélyező hatóság által 
kiadott, csak az ügy érdemében 
hozott határozat, ennek hiányában 
az eljárást megszüntető végzés 
elleni rendkívüli jogorvoslatban bírói 
felülvizsgálat keretében támadható 
meg a Kötv. 75/C. § alapján. 

 

A kérelem benyújtója: előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az ügyfél, egyéb esetben az engedélyező hatóság 

A kérelem benyújtása: a kérelem előterjeszthető papír alapon, elektronikusan, párbeszédre épülő (online), 

amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline) 

A kérelem csak formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyújtható be 

A kérelmet az ügyfél a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 
Tartalmi kellékei: 

- a kérelmet benyújtó és a kérelmező személy adatai 
- a kérelmező adatai 
- az építési tevékenységgel érintett telek címe, helyrajzi száma 

- előzmények: 
- jogszabályban előírt mellékleteket elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR rendszerbe való 

feltöltéssel vagy papír alapon lehet benyújtani 



Első fokú kiemelt építésügyi hatóság szakhatósági eljárás ügymenete 

 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19-20. §, 

ágazati anyagi jogszabályok szerint 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §,  

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 

23.) Korm. rendelet 1. melléklet II. rész 4. pontja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiánypótlásra felhívás: 

A Ket. 45/A. § (6) bekezdése szerint, az eljáró hatóság tájékoztatása 

 

Hiánypótlás 

 

Helyszíni szemle:  
A R. 6. §-a szerint az 57. § (2) a) pontja 
alapján 

 

Helyszíni szemle: 
A R. 6. § a szerint az 57. § (2) a) pontja 
alapján
Döntéshozatal: 

A hatóság szakhatósági 
állásfoglalását közbenső 
döntésként, végzéssel 
hozza meg, amit postai 

úton vagy ÉTDR-ben 

közöl az eljáró 
hatósággal, előzetes 
szakhatósági eljárásban 
az ügyféllel. 

Tényállás tisztázása:  

Ket. 33. § (3) bekezdés c) szerint az 
ügyintézési határidőbe be nem 
számító időszak 

Jogorvoslati kérelem:  

Csak az engedélyező hatóság által 
kiadott, csak az ügy érdemében 
hozott határozat, ennek hiányában 
az eljárást megszüntető végzés 
elleni jogorvoslatban támadható 
meg. 

 

A kérelem benyújtója: előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az ügyfél, egyéb esetben az engedélyező hatóság 

A kérelem benyújtása: a kérelem előterjeszthető papír alapon, elektronikusan, párbeszédre épülő (online), 

amennyiben információtechnológiai feltételei fennállnak, nem párbeszédre épülő (offline) 

A kérelem csak formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyújtható be 

A kérelmet az ügyfél a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 
Tartalmi kellékei: 

- a kérelmet benyújtó és a kérelmező személy adatai 
- a kérelmező adatai 
- az építési tevékenységgel érintett telek címe, helyrajzi száma 

- előzmények: 
- jogszabályban előírt mellékleteket elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR rendszerbe való 

feltöltéssel vagy papír alapon lehet benyújtani 

Jogorvoslati  döntés:  

meghozatala és  közlése I. fokon eljáró szerv útján 

Ket. 105. § (7) bek. 



Első fokú építésfelügyeleti hatósági ügymenete 

 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19-20. §, az 

építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése a) pontja és (2)-(4) bekezdése. 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §,  

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 1. melléklet II. rész 4. pontja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatóság Ket. 88. § alapján hatósági ellenőrzés keretében  - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a 
jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

A hatósági ellenőrzés eszközei: 
- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás kérésével megvalósuló ellenőrzés, 
-  helyszíni ellenőrzés, vagy 

-  ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba 
beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

A hatósági ellenőrzés eszközei: 
- adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb 

tájékoztatás kérésével megvalósuló 
ellenőrzés, 

-  helyszíni ellenőrzés, vagy 

-  ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre 
vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, 
illetve a folyamatba beépített ellenőrző 
rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján 
történő ellenőrzés. 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a 

jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette, 

- a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes 

magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával 

orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, 

és megfelelő határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre 

történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére, 

-  ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő 

eredménytelenül telt el, vagy az a) pont alkalmazása kizárt, a hatóság 
hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a 

hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a 

jogkövetkezmény megállapítását is, 

- c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott 

jogszabálysértés tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy 

illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv jogszabálysértésre vonatkozó 

információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a 

hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, 

büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez. 

-  ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszínre vagy a hatósági 

nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző 

rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján történő ellenőrzés. 

A hatóság az ügyfél kérelmére lefolytatott 
hatósági ellenőrzés során jogsértést nem 
tapasztal, ennek tényéről az ügyfélnek az 

ellenőrzés iránti kérelem benyújtásakor 
előterjesztett kérelmére hatósági 
bizonyítványt állít ki 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítés eljárás megindításáról: 

Az ügyfél értesítése a Ket. 29. § foglaltak szerint ÉTDR 
rendszer, vagy a kapcsolattartás módjának 
megfelelően. 

 

Tényállás tisztázása: 

Ennek keretében tanút hallgathat meg, 

nyilatkozattételre való felhívást, 
adatszolgáltatás kérését, hiánypótlási 
felhívást bocsáthat ki, szemlét 
foganatosíthat, továbbá szakértőt rendelhet 
ki. 

Döntéshozatal: 

A hatóság az ügy 
érdemében határozatot 
hoz, az eljárás során 
felmerült minden más 
kérdésben végzést 
bocsát ki az ÉTDR 
rendszerben, vagy a 

kapcsolattartás 
módjának megfelelően. 

Jogorvoslati kérelem:  

felterjesztése elektronikusan, 

végzéssel II. fokon eljáró szervhez 
Ket. 99. § (1) bekezdés, R. 71. § (1) 
bekezdése szerint ÉTDR-ben. 

II. fokon eljáró szerv: megyei 
építésügyi és örökségvédelmi 
hivatal 

Jogorvoslati  döntés:  

meghozatala és  
közlése II. fokon eljáró 
szerv által a 

kapcsolattartás 
módjának megfelelően 
az ÉTDR-ren keresztül 
vagy papíralapon. 

§ (7)

Jogerőre emelkedés megállapítása: 

- I. fokú eljárás esetén: döntés kézhezvételétől számított 15. nap, 
- II. fokú eljárás esetén a döntés közlésével 

Eljárás megindítása: hivatalból, valamint az építésügyi hatóság megkeresésére ÉTDR rendszerben 



 

Ingatlan-nyilvántartás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatáskör: a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016.(XII.2.)Kormányrendelet (továbbiakban:Korm.rendelet)  37.§. (1) bekezdése 

Illetékesség: Korm.rendelet 3. §.(3) bekezdés c) pontja 

Kérelem benyújtója: az ügyfél vagy az Inytv. 26.§ (2) bek. esetében jogi képviselője 

A kérelem benyújtása: a jogszabály által rendszeresített formanyomtatványon 

A kérelem visszavonása az Inytv. 26.§ (9) bek.-ben foglalt feltételek esetén. 
 

 

 

Jogorvoslati kérelem: 
Ha az Inytv. 56.§. alapján saját 
hatáskörben történő intézkedés nem 
lehetséges felterjesztés a II. fokon 
eljáró szervhez: B.-A.-Z. Megyei 

Korm. Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály  
Földhivatali Osztály 
 

 

 

Értesítés eljárás megindításáról:  Az Inytv. 27/A.§-a alapján csak azt az ügyfelet kell értesíteni, akinek bejegyzett 
tulajdonjogának törlését vagy akivel szemben vételi jog bejegyzését kérik. 
 

Tényállás tisztázása: 
Benyújtott okiratok vizsgálata 

 
Hiánypótlásra felhívás: 
Inytv. 39.§ (1)bek. szerint 15 napon belül 
 

határidő megjelölésselDöntéshozatal 
 

Jogerőre emelkedés 
megállapítása: 

- I. fokú eljárás esetén: 
döntés kézhezvételétől 
számított 30. napot 
követő nap 

fokú eljárás esetén 
a döntés közlésével

Jogerőre emelkedés megállapítása: 
- I. fokú eljárás esetén: döntés kézhezvételétől számított 30. napot 

követő nap  
- II. fokú eljárás esetén a döntés közlésével 

Jogorvoslati döntés meghozatala és  
közlése az I. fokon eljáró szerv 
útján (Inytv. 57.§) 



Földmérés, Földügy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hatáskör: a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016.(XII.2.)Kormányrendelet (továbbiakban:Korm.rendelet)  37.§. (1) bekezdése 

Illetékesség: Korm.rendelet 3. §.(3) bekezdés c) pontja 
Kérelem benyújtója: az ügyfél vagy képviselője 
A kérelem benyújtása: a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető 
helyzet esetén telefonon, jogszabályban előírt esetekben arra rendszeresített formanyomtatványon az előírt 
tartalommal. 
A kérelmet az ügyfél a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 

Tartalmi kellékei: 
- az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, 
- az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelme, 
- jogszabályban előírt mellékletek 

Értesítés eljárás megindításáról: 

Aennyiben az ügyfél kéri, a benyújtó ügyfelet 8 napon belül értesíteni kell a Ket. 29. § (9) bekezdés szerin 

Tényállás tisztázása:  
Ket. 33. § (3) bekezdés c) szerint az ügyintézési 
határidőbe be nem számító időszak (hiánypótlási 
felhívás, belföldi jogsegély, szakhatósági 
közreműködés) 
 

Hiánypótlás 

Jogorvoslati kérelem:  
saját hatáskörben  módosít, 
visszavon Ket. 103. § szerint. 
felterjesztése a II. fokon eljáró 
szervhez Ket. 104. § szerint. 
II. fokon eljáró szerv:B.-A.-Z. Megyei 

Korm. Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály  
Földhivatali Osztály 
 

Jogorvoslati  döntés:  
meghozatala és  közlése I. 
fokon eljáró szerv útján 

(Ket. 105. § (7) bek.) 

Döntéshozatal: 

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az 
eljárás során felmerült minden más kérdésben 
végzést bocsát ki. 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 

- I. fokú eljárás esetén: döntés 
kézhezvételétől számított 15. napot 
követő nap  

- II. fokú eljárás esetén a döntés közlésével 
 



Földforgalom I. 
 

Földhaszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hatáskör: a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016.(XII.2.)Kormányrendelet (továbbiakban:Korm.rendelet)  37.§. (1) bekezdése 
Illetékesség: Korm.rendelet 3. §.(3) bekezdés c) pontja 

Az eljárás a földforgalmi törvény 50.§-ában meghatározott okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szervhez 
való érkezést követő nap indul meg. 

Előzetes vizsgálati szakasz 15 nap (hiánypótlás kizárólag a 2013. évi CCXII. törvény 81.§ (2) bekezdésben 
meghatározottak szerint, vagy eljárás megszüntetése). 
 

Megtagadás 15 napon belül. Igen 

Közléssel jogerős csak 
bírósági felülvizsgálat 
kezdeményezhető (Fftv. 
55.§ (5). 
 

Nem 

További vizsgálat (előhaszonbérlők rangsorolása, haszonbérlő felhívása a választási jogának gyakorlására  15 napos 
határidővel a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén). 
 

Megtagadás 

Jóváhagyás 60 napon belül, szerződés 
záradékolása. 

Közléssel jogerős csak bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető (Fftv. 55.§ (5). 
 



Földforgalom II. 
 

Hatósági jóváhagyás a Földforgalmi törvény 56-58. § alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eljárás a szerző fél írásbeli kérelmének mezőgazdasági igazgatási szervhez való érkezést követő nap indul 

meg. 

tényállás tisztázása, okiratok vizsgálata 
 

A tényállás tisztázása, okiratok 
vizsgálata. 

Döntés 

             Közléssel jogerős csak bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 
 

Hiánypótlási felhívás 



Kárenyhítési eljárás 
  

 

1. ütem 
 

 
 

 

Elutasító 
végzés 

Bejelentés 
elfogadása 

(határozat) 

Jogerősítés 

Bejelentés Értesítés 

Fellebbezés 

Megküldés 

Irattár 

Döntés saját 
hatáskörben 

Felterjesztés 

 

Új eljárás Másodfokú 

határozat 
megküldése 

Irattár 

Irattár 

Helyszíni 
szemle 

(jegyzőkönyv) 



2.ütem

 
 

Kérelem 

Elutasító 
határozat 

Fellebbezés 

Visszavonás, 
módosítás 

saját 
hatáskörben 

Felterjesztés- 

(másodfokú 
eljárás) 

Új eljárás 

Döntés 
közlése 

 Másodfokú 
határozat 

megküldése 

Jogerősítés 

Jogerős 
döntés 
közlése 

Irattár 

Jóváhagyó 
határozat 

Irattár 

Megküldés 

(MVH, ügyfél) 

Irattár 



Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés 
 
 

 
 

Megkeresés 
(NAV) 

Megküldés 
(NAV) 

Területi 
ellenőrzés 

Hatósági 
igazolás 



Földkiadási-kártalanítási eljárás 
 

 
 

Fellebbezés 

Jogerősítés 

Visszavonás, 
módosítás 

saját 
hatáskörben 

Megkeresés Adat-
szolgáltatás 

Döntés 
közlése 

Felterjesztés- 
(másodfokú 

eljárás) 

Új eljárás 
Döntés 
közlése 

 

Jogerős 
döntés 
közlése 

Irattár 
Másodfokú 
határozat 

megküldése 

Irattár 

Kártalanítási 
határozat 

Közlemény 
közzététele 



Családi gazdaságok nyilvántartása 
 

 
 

Kérelem (Hiánypótlás) Elutasító 
végzés 

Nyilvántartásba 
vétel jóváhagyása, 

módosítása 
(Határozat) 

Döntés 
közlése 

Jogerősítés 

Jogerős 
döntés 
közlése 

Fellebbezési 
eljárás 

Irattár 



Hegyközségek törvényességi ellenőrzése 
 

 
 

Helyszíni 
ellenőrzés 

Jelentés Megküldés Szükség esetén 
utóellenőrzés 

Összefoglaló 
jelentés a 

Minisztérium 
részére 

(Minisztérium 
értesítése) 

Irattár 



Beruházási pályázatok ellenőrzése 
 
 

 
 

Fellebbezés 

Jogerősítés 

Visszavonás, 
módosítás 

saját 
hatáskörben 

Értesítés Helyszíni 
ellenőrzés 

Irattár 

Felterjesztés- 
(másodfokú 

eljárás) 

Új eljárás 

Döntés 
közlése 

 

Jogerős 
döntés 
közlése 

Irattár 

Másodfokú 
határozat 

megküldése 

Irattár 

Jegyzőkönyv  

Határozat 
 

Irattár 



stermel i igazolvány használat jogszerűségének és az abban foglalt adatok valódiságának 
ellen rzése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piaci ellenőrzés 

Jegyzőkönyv Helyszíni ellenőrzés 

Jegyzőkönyv 

Határozat 

NAV értesítése 
adójogszabály 

megsértése gyanúja 
esetén 

Döntés közlése 

NAK értesítése 
őstermelői igazolvány 

bevonása esetén 

Fellebbezés Jogerősítés 

Felterjesztés 
(másodfokú eljárás 
 

Visszavonás, 
módosítás saját 

hatáskörben 

Döntés közlése Irattár 

Új eljárás 
Másodfokú 
határozat 

megküldése 

Irattár 

Irattár Irattár 



Mező-és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítése 

 

 

Jegyzőkönyvbe 
foglalt határozat 

Eredménytelen 
árverés 

Jogerősítés 

Megkeresés 
Árverés hirdetményi 
úton való kitűzése 

Fellebbezés Második árverés 

megtartása 

Eredménytelen 
árverés 

Felterjesztés 

 

Új eljárás 

Másodfokú 

határozat 
megküldése 

Jogerős jegyzőkönyv 
megküldése 

Földhivatali Főosztály 
részére záradékolás 

iránt 

Irattár 

Első árverés megtartása 

 

Árverés 
sikertelenné 
nyilvánítása 

Sikertelenségről 
felvett jegyzőkönyv 

megküldése a 
Földhivatali 

Főosztálynak 

Záradékolt jegyzőkönyv 
megküldése ingatlanügyi 
hatóságnak tulajdonjog 

bejegyzés iránt 

Irattár 

Irattár 



Vadászati ügyekben bejelentésre indult eljárások 
 

 

Fellebbezés 

Jogerősítés 

Visszavonás, 
módosítás 

saját 
hatáskörben 

Bejelentés 

 
Döntés 
közlése 

Felterjesztés- 

(másodfokú 
eljárás) 

Új eljárás 

Döntés 
közlése 

 

Jogerős 
döntés 
közlése 

Irattár 
Másodfokú 
határozat 

megküldése 

Határozat Tényállás 
tisztázása, 
bizonyítási 

eljárás 

Eljárás 
megszüntetése 

Irattár 



Vadászati ügyek hatósági ellenőrzési eljárása 
 

  

 
 

(Értesítés) Ellenőrzés 

 
Jegyzőkönyv, 

feljegyzés 

Határozat 

Fellebbezés 

Visszavonás, 
módosítás 

saját 
hatáskörben 

Felterjesztés- 
(másodfokú 

eljárás) 

Új eljárás 

Döntés 
közlése 

 Másodfokú 
határozat 

megküldése 

Jogerősítés 

Jogerős 
döntés 
közlése 

Irattár 

Felhívás, 
figyelmeztetés 

Eljárás 
megszüntetése 

(Eljárás 
hivatalból) 

Irattár 



Körzeti erdőtervezés 
 
 
 

 
 



 



 



 
 



Éves erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása 
 

 
 

 

Ellenőrzés az ESZIR 
rendszerbe történő 

bevezetéssel 

Tiltásra, korlátozásra, 
feltételhez kötésre irányuló 

eljárás lefolytatása 
hivatalból 

Bejelentés 

Védett terület esetén 
a természetvédelmi 

hatóságnak megküldés  

Irattár 



Fásításból tervezett fakitermelés bejelentése 

Ellenőrzés 

Tiltásra, korlátozásra, 
feltételhez kötésre 

irányuló eljárás 
lefolytatása hivatalból 

 

Bejelentés 

Védett terület esetén 
a természetvédelmi 

hatóságnak megküldés  

Záradékolás 

Nyilvántartásban 
rögzítés 

 

Irattár 



Kérelemre indult erdészeti hatósági eljárások 

 
 
 

 
 

Kérelem Hiánypótlási 
felhívás 

 

 

Tényállás 
tisztázása 

Határozat 

Szakkérdés vizsgálat, 
szakhatóság megkeresése 

Eljárás 
megszüntetése 

Bizonyítási eljárás (szemle, 
tanúmeghallgatás, stb.) 

Belföldi jogsegély 

Határozat  
közlése 

 

Fellebbezés 

Felterjesztés 

Másodfokú 
határozat közlése 

 

Kérelem 

ellenőrzése 

Új eljárás 

Visszavonás, 
módosítás 

Határozat közlése 

Jogerősítés 

Adattári átvezetés 

Irattár 



Hivatalból indult erdészeti hatósági eljárások 

 

 

Eljárás indítása 

Megkeresés 

 

 

Tényállás 
tisztázása 

Határozat 

Szakkérdés vizsgálat, 
szakhatóság megkeresése 

Bejelentés 

Bizonyítási eljárás (szemle, 
tanúmeghallgatás, stb.) 

Belföldi jogsegély 

Határozat  
közlése 

 

Fellebbezés 

Felterjesztés 

Másodfokú 
határozat közlése 

 

Ellenőrzés 

Új eljárás 

Visszavonás, 
módosítás 

Határozat közlése 

Jogerősítés 

Adattári átvezetés 

Irattár 

Eljárás megszüntetés 



Erdészeti hatósági ellenőrzés 

 
 

 

Ellenőrzési terv 

Erdőrészletek 
kiválasztása 

Jegyzőkönyv 

Bejelentés, panasz 

Értesítés 

Helyszíni ellenőrzés 

Eljárás lefolytatása 
hivatalból 

 

Adattári 
rögzítés 

Irattár 































 

Adatkérés, adatszolgáltatás ügytípus folya atá rája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föld űvelésügyi Mi isztériu       

Mi iszterel ökség  

B.-A.-Z. Megyei Kor á yhivatal 
Kor á y eg ízott 

Miskol  Járási Hivatal 

 

Élel iszerlá -biztonsági, Növé y – 

és Talajvédel i Főosztály  
Élel iszerlá - izto sági és 

Állategészségügyi Osztály        
Növé y és Talajvédel i Osztály  

 

Adatszolgáltatás elkészítése 

  

  



AZ ÉLELMISZEREKKEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI FELADATOK. 
1.6.  LABORVIZSGÁLATTAL MEGÁLLAPÍTOTT ÉLELMISZERBIZTONSÁGI HIBA ESETÉN 
KÖVETEND  ELJÁRÁS FOLYAMATÁBRÁJA (abban az esetben, ha a „felelős” a mintavételnél 
jelen levő gyártó vagy a mintavételnél jelen levő első magyarországi forgalombahozó ill. ha a 
mintavételnél jelen levő forgalmazó okozta a hibát): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

haladéktalanul 
 

 

a döntés meghozatalától 
számított 24 órán belül 

 

haladéktalanul 
 

haladéktalanul 
 

haladéktalanul 
 

MINTAVÉTEL 
(mintavételi jegyzőkönyv új ügyfél tájékoztatóval, NEM OBJEKTÍV jegyzőkönyv) 

A laboratórium a mintavételt végző járási hivatalnak (=címzett) olvasási nyugtával e-mailen előzetesen megküldi 
a beszkennelt mintavételi jegyzőkönyvet és az aláírt laboratóriumi jegyzőkönyvet. A járási hivatalnak való 
megküldés kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a mintavevő a mintavételi jegyzőkönyv első 
oldalának aljára feljegyzi a járási hivatal – a járás által folyamatosan figyelt – e-mail címét. A laboratórium a 
mintavételt végző járási hivatalnak küldött e-mailt másolatban megküldi a megyei főosztálynak (és lehetőség 
szerint a mintavevő személynek), valamint a NÉBIH ÉTbI-nek az etbi.titkarsag@oai.hu címre. Amennyiben a 
mintavételi jegyzőkönyvön nincs feltüntetve a járási hivatal e-mail címe, a laboratórium a megyei f osztálynak 
(=címzett) küldi meg a levelet. Ebben az esetben a laboratórium a megyei főosztálynak küldött e-mailt 
másolatban megküldi - lehetőség szerint - a mintavevő személynek, valamint a NÉBIH ÉTbI-nek az 
etbi.titkarsag@oai.hu címre. 

A mintavevő hatóság az Útmutató 2. számú melléklete 
szerint az eljárás megindításáról szóló értesítést megírja 
(az eljárás megindításának napja: a laboratóriumi 
jegyzőkönyv járási hivatalhoz érkezésének napja; 
amennyiben e-mailen érkezik, az elektronikus levél a 
címzett járási hivatal /címzett f osztály általi 
megnyitásának a napja). 

A mintavevő hatóság az Útmutató 6. 
számú melléklete szerint az 
élelmiszer forgalomból való 
kivonásának, szükség esetén 
visszahívásának elrendelése és a 
forgalomba hozatal megtiltása tárgyú 
határozatot meghozza. 
 

A mintavevő 
hatóság az 
értesítést 
postázza a 
felelősnek, azaz a 
mintaadónak (a 6. 
sz. mellékletben 
foglalt 
határozattal 
együtt)

A mintavevő hatóság a határozatot  
1. postázza a felelősnek, azaz a 
mintaadónak hivatalos iratként, 
(lehet ség szerint telefonon, 
faxon, e-mailen is kell értesíteni a 
felel st) 
2. e-mailen megküldi a megyei 
főosztálynak 
3. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-
nek az etbi.titkarsag@oai.hu címre 

A 178/2002/EK rendelet 14. cikk (3) – (5) bekezdésében 
foglaltaknak, a vonatkozó jogszabályok alapján történő 
figyelembevételével KOCKÁZATÉRTÉKELÉST kell végeznie a 
mintavevő hatóság ügyintézőjének, annak megállapítása céljából, 
hogy a vizsgált terméktétel biztonságos-e. Lásd a 178/2002/EK 
rendelet Jogszabálygyűjteményben megtalálható Útmutatóját. 

 

haladéktalanul 
 

haladéktalanul 
 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT  
(élelmiszerbiztonsági hiba esetén nem lehet megvárni az egyéb vizsgálatok 

eredményeit!) 

mailto:etbi.titkarsag@oai.hu
mailto:etbi.titkarsag@oai.hu
mailto:etbi.titkarsag@oai.hu


  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Az eljárás 
megindításától 
számított 30 napon 

belül 
 

24 órán belül  
 

A felelős a határozat 
kézhezvételétől számított 3 napon 
belül tájékoztatja a határozatot 
hozó hatóságot az adatokról és a 
tett intézkedésről.

Külföldre szállított vagy külföldről 
érkezett termékek esetében a 
mintavevő hatóság a RASFF 
bejelentést megküldi az NÉBIH ÉTbI-
nek. 

A mintavevő hatóság az Útmutató 5. 
számú melléklete szerint az élelmiszer-
ellenőrzési bírság és az eljárási költség 
határozatot  
1. postázza a felelősnek 
2. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-nek 
az etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
 

A mintavevő hatóság a forgalomba hozataltól eltiltott tétel 
megsemmisítésének/ ártalmatlanításának elrendelése tárgyú 
határozatot (ha más célú felhasználás nem lehetséges) 
(nem állati eredetű élelmiszer esetében az Útmutató 7. számú 
melléklete szerinti megsemmisítés elrendelése tárgyú 
határozatot ) 
1. postázza a felelősnek 
2. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-nek az 
etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
 

A mintavevő hatóság soron kívüli újabb 
hatósági ellenőrzést végez az 

élelmiszerbiztonsági hiba kivizsgálása és a 
felelős intézkedéseinek ellenőrzése 
érdekében. Az erről szóló jelentést megküldi az 
etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
 

soron kívül 
 

Amennyiben a jogsértést a VM honlapon 
nyilvánosságra kell hozni, az I. fejezet 6. 
pontjában foglaltak alapján a megyei f osztály a 
kitöltött táblázatot megküldi a 
jogsertes@vm.gov.hu és az 
etbi.titkarsag@oai.hu címekre. 

mailto:etbi.titkarsag@oai.hu
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2.6. LABORVIZSGÁLATTAL MEGÁLLAPÍTOTT ÉLELMISZERBIZTONSÁGI HIBA ESETÉN KÖVETEND  ELJÁRÁS FOLYAMATÁBRÁJA (abban 

az esetben, ha a „felelős”, azaz a gyártó vagy az első magyarországi forgalombahozó, a mintavételnél nem volt jelen, de ismert) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a döntés meghozatalától 
számított 24 órán belül  

 

haladéktalanul 
 

  
haladéktalanul 

 
haladéktalanul 

 

haladéktalanul 
 

haladéktalanul 
 

MINTAVÉTEL 
(mintavételi jegyzőkönyv új ügyfél tájékoztatóval, NEM OBJEKTÍV jegyzőkönyv) 

 LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT  
(élelmiszerbiztonsági hiba esetén nem lehet megvárni az egyéb vizsgálatok eredményeit!) 

A mintavevő hatóság az Útmutató 10. számú melléklete szerint az eljárás megindításáról és 
az ellenmintáról szóló értesítést megírja (az eljárás megindításának napja: a laboratóriumi 
jegyzőkönyv járási hivatalhoz érkezésének napja; amennyiben e-mailen érkezik, az 
elektronikus levél a címzett járási hivatal /címzett f osztály általi megnyitásának a 
napja). 

A mintavev  hatóság az Útmutató 6./A. számú 
melléklete szerint az élelmiszer forgalomból való 
kivonásának, visszahívásának elrendelése és a forgalomba 
hozatal megtiltása tárgyú határozatot meghozza. 

A mintavev  hatóság az értesítést postázza 
a felelősnek, aki nem a mintaadó (a 6/A. sz. 
mellékletben foglalt határozattal együtt). 
Amennyiben az ellenmintát a mintavétel 
helyén a mintaadó őrzi, akkor az értesítést a 
mintaadónak is meg kell küldeni 
tájékoztatásul. 

A mintavev  hatóság a határozatot  
1. postázza a felelősnek, aki nem a mintaadó (lehet ség szerint telefonon, 
faxon, e-mailen is kell értesíteni a felel st) 
2. postázza tájékoztatásul a mintaadónak 
3. e-mailen megküldi a megyei főosztálynak 
4. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-nek az etbi.titkarsag@oai.hu címre. 

A laboratórium a mintavételt végző járási hivatalnak (=címzett) olvasási nyugtával e-mailen előzetesen megküldi a beszkennelt mintavételi jegyzőkönyvet és az aláírt 
laboratóriumi jegyzőkönyvet. A járási hivatalnak való megküldés kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a mintavevő a mintavételi jegyzőkönyv első 
oldalának aljára feljegyzi a járási hivatal – a járás által folyamatosan figyelt – e-mail címét. A laboratórium a mintavételt végző járási hivatalnak küldött e-mailt 
másolatban megküldi a megyei főosztálynak (és lehetőség szerint a mintavevő személynek), valamint a NÉBIH ÉTbI-nek az etbi.titkarsag@oai.hu címre. Amennyiben a 
mintavételi jegyzőkönyvön nincs feltüntetve a járási hivatal e-mail címe, a laboratórium a megyei f osztálynak (=címzett) küldi meg a levelet. Ebben az esetben a 
laboratórium a megyei főosztálynak küldött e-mailt másolatban megküldi - lehetőség szerint - a mintavevő személynek, valamint a NÉBIH ÉTbI-nek az 
etbi.titkarsag@oai.hu címre. 

A 178/2002/EK rendelet 14. cikk (3) – (5) bekezdésében foglaltaknak, a vonatkozó jogszabályok alapján történő figyelembevételével 
KOCKÁZATÉRTÉKELÉST kell végeznie a mintavevő hatóság ügyintézőjének, annak megállapítása céljából, hogy a vizsgált 

terméktétel biztonságos-e. Lásd a 178/2002/EK rendelet Jogszabálygyűjteményben megtalálható útmutatóját. 
 

haladéktalanul 
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soron kívül 
 

Amennyiben a jogsértést a VM honlapon 
nyilvánosságra kell hozni, az I. fejezet 6. 
pontjában foglaltak alapján a mintavétel 
helye szerinti f osztály a kitöltött 
táblázatot megküldi a 
jogsertes@vm.gov.hu és az 
etbi.titkarsag@oai.hu címekre. 
 

A) Amennyiben a gyártó telephelye szerinti, ill. az első 
magyarországi forgalomba hozó székhelye szerinti 
illetékes megye járási hivatala a mintavev  hatóság 
illetékességi területén van, az illetékes járási hivatal 
soron kívüli hatósági ellen rzést végez az 
élelmiszerbiztonsági hiba kivizsgálása és a felelős 
intézkedéseinek ellenőrzése érdekében. Az erről szóló 
jelentést megküldi az etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
B) Amennyiben a gyártó telephelye szerinti, ill. az első 
magyarországi forgalomba hozó székhelye szerinti 
illetékes megye járási hivatala nem a mintavev  
hatóság illetékességi területén van, akkor a mintavevő 
hatóság értesítést küld az illetékes hatóságnak az 
adatokról és a felelős által tett intézkedésekről. A gyártó 
telephelye szerinti, ill. az első magyarországi forgalomba 
hozó székhelye szerinti illetékes megye járási hivatala 
soron kívüli hatósági ellen rzést végez az 
élelmiszerbiztonsági hiba kivizsgálása és a felelős 
intézkedéseinek ellenőrzése érdekében. Az erről szóló 
jelentést megküldi a mintavev  hatóságnak és az 
etbi.titkarsag@oai.hu címre. 

A mintavev  hatóság az Útmutató 5. 
számú melléklete szerint az élelmiszer-
ellenőrzési bírság és az eljárási költség 
határozatot  
1. postázza a felelősnek 
2. megküldi e-mailen a gyártó illetve az 
első magyarországi forgalomba hozó 
szerinti illetékes megyei főosztálynak 
3. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-nek 
az etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
 

A mintavev  hatóság a forgalomba hozataltól eltiltott tétel 
megsemmisítésének/ ártalmatlanításának elrendelése tárgyú 
határozatot (ha más célú felhasználás nem lehetséges) 
(nem állati eredetű élelmiszer esetében az Útmutató 7. számú 
melléklete szerinti megsemmisítés elrendelése tárgyú határozatot ) 
1. postázza a felelősnek 
2. megküldi e-mailen a gyártó illetve az első magyarországi 
forgalomba hozó szerinti illetékes megyei főosztálynak 
3. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-nek az etbi.titkarsag@oai.hu 
címre. 
 

Külföldre szállított vagy külföldről 
érkezett termékek esetében a 
mintavev  hatóság a RASFF 
bejelentést megküldi az NÉBIH 
ÉTbI-nek. 

Az eljárás megindításától 
számított 30 napon belül 
 

24 órán belül  
 

A felelős a határozat 
kézhezvételétől számított 3 napon 
belül tájékoztatja a határozatot 
hozó hatóságot az adatokról és a 
tett intézkedésről 
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2.7. LABORVIZSGÁLATTAL MEGÁLLAPÍTOTT ÉLELMISZERBIZTONSÁGI HIBA ESETÉN KÖVETEND  ELJÁRÁS FOLYAMATÁBRÁJA (abban 

az esetben, ha a „felelős”, azaz a gyártó vagy az első magyarországi forgalombahozó nem ismert a hiba megállapításakor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

haladéktalanul 
 

haladéktalanul 
 

A 178/2002/EK rendelet 14. cikk (3) – (5) bekezdésében foglaltaknak, a vonatkozó jogszabályok alapján történő 
figyelembevételével KOCKÁZATÉRTÉKELÉST kell végeznie a mintavev  hatóság ügyintéz jének, annak megállapítása 

céljából, hogy a vizsgált terméktétel biztonságos-e. Lásd a 178/2002/EK rendelet Jogszabálygyűjteményben megtalálható 
útmutatóját. 

haladéktalanul 
 

haladéktalanul 

 

MINTAVÉTEL 
(mintavételi jegyzőkönyv új ügyfél tájékoztatóval, NEM OBJEKTÍV jegyzőkönyv) 

 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT  
(élelmiszerbiztonsági hiba esetén nem lehet megvárni az egyéb vizsgálatok 
eredményeit!) 

A mintavev  hatóság az Útmutató 6/B. számú melléklete szerint az élelmiszer forgalomból 
való kivonásának, visszahívásának elrendelése és a forgalomba hozatal megtiltása (a 
mintaadó kötelezése), és (a mintaadótól) nyilatkozat kérés tárgyú határozatot meghozza. 
 

A laboratórium a mintavételt végző járási hivatalnak (=címzett) olvasási nyugtával e-mailen előzetesen megküldi a beszkennelt mintavételi jegyzőkönyvet és az 
aláírt laboratóriumi jegyzőkönyvet. A járási hivatalnak való megküldés kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben a mintavevő a mintavételi jegyzőkönyv 
első oldalának aljára feljegyzi a járási hivatal – a járás által folyamatosan figyelt – e-mail címét. A laboratórium a mintavételt végző járási hivatalnak küldött e-
mailt másolatban megküldi a megyei főosztálynak (és lehetőség szerint a mintavevő személynek), valamint a NÉBIH ÉTbI-nek az etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
Amennyiben a mintavételi jegyzőkönyvön nincs feltüntetve a járási hivatal e-mail címe, a laboratórium a megyei f osztálynak (=címzett) küldi meg a levelet. 
Ebben az esetben a laboratórium a megyei főosztálynak küldött e-mailt másolatban megküldi - lehetőség szerint - a mintavevő személynek, valamint a NÉBIH 
ÉTbI-nek az etbi.titkarsag@oai.hu címre. 

A mintavev  hatóság a határozatot  
1. postázza a mintaadónak (lehet ség szerint telefonon, faxon, e-mailen is kell értesíteni a 
mintaadót) 
2. e-mailen megküldi a megyei főosztálynak 
3. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-nek az etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
 

mailto:etbi.titkarsag@oai.hu
mailto:etbi.titkarsag@oai.hu
mailto:etbi.titkarsag@oai.hu


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
 
 
  

  
  
 
 

soron kívül 
 

 

24 órán belül  
 

a döntés meghozatalától számított 
24 órán belül 

 

haladéktalanul 
 

  

haladéktalanul 
 haladéktalanul 

 

haladéktalanul 
 

A mintavev  hatóság az Útmutató 10. 
számú melléklete szerint az eljárás 
megindításáról szóló értesítést megírja (az 
eljárás megindítása a felelős gyártó vagy az 
első magyarországi forgalomba hozó ellen 
történik, az eljárás megindításának napja a 
felel s ismertté válásának napja). 

A mintavev  hatóság az Útmutató 6./A. számú 
melléklete szerint az élelmiszer forgalomból való 
kivonásának, visszahívásának elrendelése és a 
forgalomba hozatal megtiltása tárgyú határozatot 
meghozza (a kötelezett a felel s gyártó vagy 
az els  magyarországi forgalomba hozó). 
 

A mintavev  
hatóság az 
értesítést postázza 
az ismertté vált 
felelősnek, aki nem 
a mintaadó (a 6/A.  
és a 6/B. sz. 
mellékletekben 
foglalt 
határozatokkal 
együtt). 
 

A mintavevő hatóság a határozatot  
1. postázza az ismertté vált felelősnek, aki nem a mintaadó 
(lehet ség szerint telefonon, faxon, e-mailen is kell értesíteni a 
felel st) 
2. postázza tájékoztatásul a mintaadónak 
3. e-mailen megküldi a megyei főosztálynak 
4. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-nek az etbi.titkarsag@oai.hu 
címre. 
A felel snek tájékoztatásul meg kell küldeni a mintaadónak 
megküldött (6./B.) határozatot. 
 

Amennyiben a jogsértést a VM honlapon 
nyilvánosságra kell hozni, az I. fejezet 6. 
pontjában foglaltak alapján a mintavétel 
helye szerinti f osztály a kitöltött táblázatot 
megküldi a jogsertes@vm.gov.hu és az 
etbi.titkarsag@oai.hu címekre. 
 

A felelős a határozat 
kézhezvételétől számított 3 napon 
belül tájékoztatja a határozatot 
hozó hatóságot az adatokról és a 
tett intézkedésről.

Külföldre szállított vagy külföldről 
érkezett termékek esetében a 
mintavev  hatóság a RASFF 
bejelentést megküldi az MgSzH 
ÉTbI  

A mintaadó haladéktalanul (1 napon belül) NYILATKOZIK a gyártóról vagy az első magyarországi 
forgalmazóról és a határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül tájékoztatja a hatóságot a tett 
intézkedésről. 
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A mintavev  hatóság az Útmutató 5. 
számú melléklete szerint az élelmiszer-
ellenőrzési bírság és az eljárási költség 
határozatot  
1. postázza a felelősnek 
2. megküldi e-mailen a gyártó illetve az 
első magyarországi forgalomba hozó 
szerinti illetékes megyei főosztálynak 
 3. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-nek 
az etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
 

A mintavev  hatóság a forgalomba hozataltól 
eltiltott tétel megsemmisítésének/ 
ártalmatlanításának elrendelése tárgyú határozatot 
(ha más célú felhasználás nem lehetséges) 
(nem állati eredetű élelmiszer esetében az Útmutató 
7. számú melléklete szerinti megsemmisítés 
elrendelése tárgyú határozatot ) 
1. postázza a felelősnek 
2. megküldi e-mailen a gyártó illetve az első 
magyarországi forgalomba hozó szerinti illetékes 
megyei főosztálynak 
3. e-mailen megküldi a NÉBIH ÉTbI-nek az 
etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
 

Az eljárás megindításától 
számított 30 napon belül 
 

A) Amennyiben a gyártó telephelye szerinti, ill. az első 
magyarországi forgalomba hozó székhelye szerinti 
illetékes megye járási hivatala a mintavev  hatóság 
illetékességi területén van, az illetékes járási hivatal 
soron kívüli hatósági ellen rzést végez az 
élelmiszerbiztonsági hiba kivizsgálása és a felelős 
intézkedéseinek ellenőrzése érdekében. Az erről szóló 
jelentést megküldi az etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
B) Amennyiben a gyártó telephelye szerinti, ill. az első 
magyarországi forgalomba hozó székhelye szerinti 
illetékes megye járási hivatala nem a mintavev  
hatóság illetékességi területén van, akkor a mintavevő 
hatóság értesítést küld az illetékes hatóságnak az 
adatokról és a felelős által tett intézkedésekről. A gyártó 
telephelye szerinti, ill. az első magyarországi forgalomba 
hozó székhelye szerinti illetékes megye járási hivatala 
soron kívüli hatósági ellen rzést végez az 
élelmiszerbiztonsági hiba kivizsgálása és a felelős 
intézkedéseinek ellenőrzése érdekében. Az erről szóló 
jelentést megküldi a mintavev  hatóságnak és az 
etbi.titkarsag@oai.hu címre. 
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A fentiek alapján a bejelentési és a nyilvántartásba vételi eljárás menete a következ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
  

  
  
 
 
 

a hiánypótlásra való 
felhívástól annak teljesítéséig 

tartó időt nem számítva a 
bejelentés megérkezésétől 
számított 8 napon belül 

 

haladéktalanul 
 

A BEJELENTÉS megérkezése a járási hivatalhoz. 
A kötelezően írásban tett bejelentésnek legalább a 21. számú mellékletben foglalt formanyomtatványban szereplő 
adatokat kell tartalmaznia. A formanyomtatvány használata nem kötelező, de a benne szereplő adatok megadása 

kötelező. 

A bejelentés tartalmának ellen rzése, azaz annak az ellenőrzése, hogy a 
bejelentés tartalmazza-e az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete 1. melléklet B 

részében meghatározott, a formanyomtatványban szereplő adatokat. 
 

A bejelentés tartalmának hiányosságai esetén hiánypótlásra végzést kell hozni a Ket. 37. 
§ (3) bekezdése alapján. 

Az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén a 19. számú mellékletben foglalt 
végzést kell hozni. 

bejelentés megérkezésétől 
számított 8 napon belül 

 

bejelentés megérkezésétől 
számított 8 napon belül 

 

A bejelentés megfelel az előírásoknak és az 
igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került. A bejelentés nem felel meg az 

előírásoknak és/vagy az igazgatási 
szolgáltatási díj nem került 

megfizetésre. 

A bejelentés tartalmának hiányosságait 
pótolták és/vagy az igazgatási szolgáltatási 

díjat megfizették. 

A bejelentés tartalmának hiányosságait 
nem pótolták és/vagy az igazgatási 

szolgáltatási díjat nem fizették meg a 
határid re. 

A BEJELENTÉST TEV  
ÉRTESÍTÉSE a 22. számú 

mellékletben foglalt 
IGAZOLÁS 

MEGKÜLDÉSÉVEL. 
igazolást a Ket. 82. § 

bekezdése szerint 
határozatnak kell tekinteni



 

  
 
  

  
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

bejelentés megérkezését 
követő naptól számított 15 

napon belül  
 

A LÉTESÍTMÉNYT/CSOMAGOLÓANYAG 
FORGALMAZÓT A JÁRÁSI HIVATAL 

NYILVÁNTARTÁSBA VESZI az Éltv. 38.§ (2) 
bekezdésben foglalt adattartalommal. 

NEM TÖRTÉNIK HATÁROZAT HOZATAL, SEM 
ÚJABB IGAZOLÁS KÜLDÉSE, CSAK A 

HATÓSÁGNÁL AZ ALRENDSZERBEN KELL A 
RÖGZÍTÉST MEGTENNI. 

A BEJELENTÉST TEV  ÉRTESÍTÉSE a 22. számú mellékletben 
foglalt IGAZOLÁS MEGKÜLDÉSÉVEL. Az igazolást a Ket. 82. § (2) 

bekezdése szerint határozatnak kell tekinteni. 
 

a hiánypótlásra való felhívástól annak 

teljesítéséig tartó időt nem számítva a 
bejelentés megérkezését követő naptól 

számított 15 napon belül  
 

Amennyiben a bejelentés tartalmának hiányosságait nem pótolták, AZ ELJÁRÁST  A 
JÁRÁSI HIVATAL MEGSZÜNTETI VÉGZÉSSEL a Ket. 31. § (2) bekezdése alapján. 

Amennyiben az igazgatási szolgáltatási díj nem került megfizetésre, AZ ELJÁRÁST A 
JÁRÁSI HIVATAL MEGSZÜNTETI VÉGZÉSSEL (a 20. számú mellékletben foglalt végzést 

kell hozni). 
 

A LÉTESÍTMÉNY/CSOMAGOLÓANYAG 
FORGALMAZÓ HELYSZÍNI ELLEN RZÉSE, 

SZÜKSÉG ESETÉN INTÉZKEDÉS. 
 

nyilvántartásba vételt 
követő 30 napon belül  

 



A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint: 
 
 
Cigándi Járás  Sárospataki Járás Sátoraljaújhelyi Járás  Tokaji Járás 
Székhely: Cigánd Székhely: Sárospatak Székhely: Sátoraljaújhely Székhely: Tokaj 
Bodroghalom  Bodrogolaszi  Alsóberecki   Bodrogkeresztúr 
Cigánd   Erdőhorváti  Alsóregmec   Bodrogkisfalud 
Dámóc   Györgytarló  Bózsva    Csobaj 
Karcsa   Háromhuta  Felsőberecki   Erdőbénye 
Karos   Hercegkút  Felsőregmec   Szegi 
Kisrozvágy  Kenézlő  Filkeháza   Szegilong 
Lácacséke  Komlóska  Füzér    Taktabáj 
Nagyrozvágy  Makkoshotyka  Füzérkajata   Tarcal 
Pácin   Olaszliszka  Füzérkomlós   Tiszaladány 
Révleányvár  Sárazsadány  Füzérradvány   Tiszatardos 
Ricse   Sárospatak  Hollóháza 
Semjén   Tolcsva   Kishuta 
Tiszacsermely  Vajdácska  Kovácsvágás 
Tiszakarád  Vámosújfalu  Mikóháza 
Zemplénagárd  Viss   Nagyhuta 
   Zalkod   Nyíri 

Pálháza 
Pusztafalu 
Sátoraljaújhely 
Vágáshuta 
Vilyvitány 

 

 



I tegrált Tö éves Ne zeti Elle őrzési Éves Terv 

Az élel iszerlá -felügyeleti terv végrehajtása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskol i Járási Hivatal 

Jele tés 

bírság 

Figyel eztetés 
Sza k iók 

Szak ai utasítás Föld űvelésügyi 
Mi isztériu tól 

B.-A.-Z. Megyei Kor á yhivatal 
Kor á y eg ízott 

Élel iszerlá - izto sági 
Földhivatali Főosztály 

Miskol i Járási Hivatal 

Élel iszerlá - izto sági, Növé y – 

és Talajvédel i Főosztály  
Élel iszerlá izto sági és 

Állategészségügyi Osztály        
Növé y és Talajvédel i Osztály Mi ták leosztása ügyi tézőkre 

Üte terv készítése 

Helyszí i hatósági elle őrzés 

- Mi tavétel 
- Elle őrző lista kitöltése 

- Jegyzőkö yv készítés 

- Adatre dszerbe rögzítés 

I tézkedés 

- Hiba kijavítására kötelezés 

Jogkövető agatartásra 
kötelezés 

Élel iszerlá - izto sági és 
Földhivatali Főosztály 

B.-A.-Z. Megyei Kor á yhivatal 
Kor á y eg ízott 

Föld űvelésügyi Mi isztériu  



 

 

Kérelemre indult eljárások 

 

 

Ügyfél 
értesítés 

Kérelem igazolása 

Egyéb Élelmiszerlánc-

felügyeleti 
bírság 

Figyelmeztetés 

Szankció 

Eljárás 
megindítás 

Kifogásolt Megfelelő 

Helyszíni ellenőrzés 

Kérelem, közérdekű bejelentések 



Integrált Többéves Nemzeti Ellenőrzési Éves Terv  
 

 

Élelmiszer-ellenőrzési bírság 

NÉBIH 

Jelentés 

Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 

Figyelmeztetés 
Szankciók 

Intézkedés 

Hiba kijavítására kötelezés 

Helyszíni hatósági ellenőrzés 

1. Ellenőrző lista kitöltése 

2. Jegyzőkönyv készítés 

3. Mintavétel 
4. Adatrendszerbe rögzítés 

Ütemterv készítés 

Kockázatbecsléses éves 
létesítmény ellenőrzési terv 

elkészítése 

Szakmai utasítás 
NÉBIH 



Közigazgatási hatósági eljárások 

Kérelemre indult eljárások 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19-20. §  

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III. 30.) Korm. rend. 1. 

sz. melléklete, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesítés eljárás megindításáról: 

amennyiben az ügyfél kéri, a benyújtó ügyfelet 8 napon belül értesíteni kell a Ket. 29. § (9) bekezdés szerint 

Tényállás tisztázása:  

Ket. 33. § (3) bekezdés c) szerint az 
ügyintézési határidőbe be nem számító 
időszak 

Hiánypótlásra felhívás: 

 8 napon belül a Ket. 51. § szerint 

határidő megjelöléssel

Hiánypótlás 

Jogerőre emelkedés megállapítása: 

- I. fokú eljárás esetén: döntés közlésétől számított 15. nap, 
- II. fokú eljárás esetén a döntés közlésével 

Kérelem benyújtója: az ügyfél vagy képviselője 

A kérelem benyújtása: a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető 
helyzet esetén telefonon 

A kérelem benyújtható formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. 

A kérelmet az ügyfél a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 

Tartalmi kellékei: 

- az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, 
- az ügyfélnek a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelme, 
- jogszabályban előírt mellékletek 

Döntéshozatal: 

A hatóság az ügy 
érdemében határozatot 
hoz, az eljárás során 
felmerült minden más 
kérdésben végzést 
bocsát ki.  

Jogorvoslati kérelem:  

felterjesztése II. fokon eljáró 
szervhez Ket. 99. § (1) bekezdés 
szerint. II. fokon eljáró szerv: 
megyei kormányhivatal 

Jogorvoslati döntés:  

 közlése (Ket. 105. § 
(7) bek.) 



Érdemi döntésre jogosult hatóság megkeresésére induló (szakhatósági) eljárások 

 

Hatáskör: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44-45. §  

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III. 30.) Korm. rend. 1. 

sz. melléklete, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 

valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatáskör és illetékesség megállapítása: Ket. 45/A (2) bekezdés szerint 

 

Tényállás tisztázása:  

Ket. 33. § (3) bekezdés c) szerint az 
ügyintézési határidőbe be nem számító 
időszak 

Hiánypótlásra felhívás: 
8 napon belül a Ket. 45/A  § (6) bekezdés 
szerint 
 határidő megjelöléssel 

Hiánypótlás 

Megkeresés benyújtója: járási hivatalon kívüli érdemi döntésre jogosult hatóság 

A megkeresés benyújtása: írásban vagy elektronikus dokumentációs és nyilvántartó rendszeren keresztül 

A megkeresés benyújtható formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. 

Tartalmi kellékei: 

- az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, 
- az ügyre, eljárásra vonatkozó alapvető adatok, információk 
- az érdemi döntésre jogosult hatóságnak a Járási Hivatal népegészségügyi feladatkörben végzett eljárása 

következményeként keletkezett állásfoglalása iránti kifejezett igénye, 
- jogszabályban előírt mellékletek 

Döntéshozatal: 

A Népegészségügyi 
Osztály a szakhatósági  
eljárása során határozati 
formában állásfoglalást 
bocsát ki.  



Panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárások 

 

Hatáskör: a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. 

Illetékesség: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, a 

fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III. 30.) Korm. rend. 1. 

sz. melléklete 

 az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

Hatáskör és illetékesség megállapítása: 2013. évi CLXV. törvény 1. § (4) és (5) bekezdés 

Tényállás tisztázása: 2013. évi CLXV. 
törvény 2. § Hiánypótlásra felhívás: 

 8 napon belül  

határidő megjelöléssel
Hiánypótlás 

Döntéshozatal: 

A 2013. évi CLXV. 

törvény 3.§ 30 napon 

belül. 

Bejelentés benyújtója: az ügyfél vagy képviselője 

A bejelentés benyújtása: a bejelentést a hatósághoz írásban vagy szóban (személyesen), életveszéllyel vagy 
súlyos kárral fenyegető helyzet esetén telefonon 

Tartalmi kellékei: 

- a bejelentő és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, 
- a bejelentőnek a hatóság eljárására vonatkozó kifejezett kérelme, 
- a panaszolt helyzettel, eseménnyel kapcsolatos adatok, információk 



Járványügyi kivizsgálás folyamat-ábrája 

 

         

 

                        

        

 

            

  

   

      

     

 

        

 

 

 

 

 

- v           

   

    

  

- védőoltás   - járványügyi vizsg.  - laborvizsgálat      

- kemoprofilaxis  - fertőtlenítés   - védőoltás          

- fertőtlenítés  - eü. felvilágosítás  - kemoprofilaxis       

           -járványügyi megfigyelés,    

                                                                                                           kitiltás. 
 

 

 

 

OSZIR Kórház Háziorvos 

Népegészségügyi 
Osztály 

BETEG Hozzátartozó 
egy 

háztartásban 

Közösség (óvoda, 
iskola, munkahely, 

egyéb) 

labor- 

eredmény 

fert. 

beteg 

bejelentő 
online 

fert. beteg 

bejelentő 
online 



Működési engedélyezési eljárás folyamatábrája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési 
eljárása 

Vizsgálni a hatáskört és illetékességet. 
(Ügyintézési határidő 30 nap.) 

Eü. szolgáltató működési 
engedélyének módosítása: 

Kérelem beadása 

(Formanyomtatvány (A;B;C;D. lap 
–ÁNTSZ  Honlapjáról letölteni) 

 A 96/2003.(VII.15.) 

kormányrendelet által 
előírt dokumentumok 
becsatolása, 

 A 60/2003 (X.”0.) 
EszCsM. rendeletben 

leírt minimum 
feltételeinek való 
megfelelésről nyilatkozat 
becsatolása;  

 A kérelem beiktatása; 
 Igazgatási díj befizetése 

az  1/2009(I.30.) EüM. 
rendelet szerint 

Új eü. szolgáltató működési 
engedélyezése: 

Hivatalból-pl. min. 

feltételek módosítása 
miatt : 

 

 nyilatkozat benyújtása, 
 módosító határozat 

elkészítése a min. 
feltételeknek való 
megfelelés alapján     

Engedélyezési eljárás lefolytatása: 

 A becsatolt dokumentumok ellenőrzése - ha hiányos, a 
becsatolt dokumentumok listája, felkérés hiánypótlásra 

végzéssel. 
 A 96/2003( VII.15) Korm. rendelet szerint  :Helyszíni 

szemle elvégzése- legkésőbb a határozat hatályba lépését 
követően 60 napon belül; 

 A 96/2003( VII.15) Korm. rendelet szerint  határozat 
elkészítése: 

 az eü. szolgáltatók nyilvántartásában rögzíteni, 
mellékletet a program segítségével generálni 

 szakmakód megállapítása a 2/2004 (XI.17) EüM. rendelet 
alapján 

 Kimenő határozat iktatása 

 Működési engedély kiadása- jogerőre emelkedése 

 

Módosítás a szolgáltató 
kérelmére: 

     Kérelem beadása – 

Formanyomtatvány (A;B;C;D. lap 
–ÁNTSZ  Honlapjáról letölteni ) 

 A   96/2003.(VII.15.) 

korm. r. által előírt 
dokumentumok 

becsatolása, 
 A 60/2003 (X.”0.) 

EszCsM. rendeletben 

leírt minimum 
feltételeinek való 
megfelelésről 
nyilatkozat becsatolása;  

 A kérelem beiktatása; 
 Igazgatási díj befizetése  

az  1/2009(I.30.) EüM. 



 

   

   

   

   

   

  

   

 

Veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentésének 
folyamatleírása 

A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen tevékenységet folytatni 
kívánó természetes vagy jogi személy a tevékenység megkezdésével egyidejűleg köteles bejelenteni az 

egészségügyi államigazgatási szervnek. . 

1.1.A veszélyes anyagokkal, készítményekkel végzett tevékenység bejelentése elektronikus úton az 
OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított módon, illetve a 44/2000.(XII.27.) Eü.M 
rendelet 13. sz. melléklete  szerinti 1. 2. sz. adatlap kitöltésével papír alapon is történhet.  

 A beérkezett bejelentések fogadása, hiányzó adatok pótlása szükséges. Felelős: A kémiai biztonság 
terület felügyelője  

1.2.A Járási Népegészségügyi Osztályhoz érkezett bejelentéssel egy időben az igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetésének ellenőrzése.  

Elektronikus úton történő bejelentés esetén, ha a csatolmányban szerepel a befizetést igazoló csekk, 
akkor a bejelentést elfogadjuk, és visszaigazoljuk. Amennyiben az igazgatási szolgáltatási díj nem került 
befizetésre, akkor hiánypótlásra szólítjuk fel az ügyfelet. Hasonló módon járunk el, ha papír alapon 
érkezik a bejelentés.   Felelős: A kémiai biztonság terület felügyelője  

1.3 A papír alapú bejelentés esetén - a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet 13. sz. melléklete szerinti 1. 2  sz 
adatlap - a kémiai biztonsági felügyelő elvégzi a partneradatok karbantartását, majd  elektronikus úton 
felviszi az adatlapot a rendszerbe  és az ügymenet hasonló az elektronikus úton történő bejelentéshez.  
Felelős: A kémiai biztonság terület felügyelője  

1.4 A fogadott és azonosító kóddal ellátott, visszaigazolt bejelentésről egy példányt kinyomtatunk, és 
irattárba helyezünk.  Felelős: A kémiai biztonság terület felügyelője 

1.5 A veszélyes anyagokkal, készítményekkel történő bejelentésekről táblázatos formában nyilvántartást 
vezetünk.  Felelős: A kémiai biztonság terület felügyelője 

1.6 A veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel tevékenységet végző részére a visszaigazolt 
bejelentést papír alapon,és elektronikus úton megküldjük. Felelős: A kémiai biztonság terület felügyelője 

Jogszabály: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 29. § , és a  végrehajtása tárgyában kiadott 
44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése szerinti 13 számú melléklete (1.-2. adatlap) 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 29. §, (1) bekezdésében foglaltak szerint a bejelentést 
elektronikus úton kell megtenni. Emiatt a pirossal jelzett részek hatályukat vesztették. 

 



Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 
Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 

      

 Kérele ből i dult elsőfokú hatósági eljárás folya ata

Kérele , közérdekű bejele tés iktatása

Határidő: 1 nap

Jogerő egállapítása

Dö téshozatal, a dö tés közlése

Illetékesség és hatáskör vizsgálata

Té yállás tisztázása

Felelős: ügyi téző

Határidő: 1 munkanap
Felelős: titkársági 

ügyi téző

Határidő: 15 nap Felelős: ügyi téző

Határidő: vo atkozó 
jogszabály alapjá

Felelős: ügyi téző, 
szervezeti  egys. vezető

Jogorvoslat kérel ezése

Határidő: 8 nap
Felelős: szervezeti egység 

vezetője

Felterjesztás az eljárásra jogosult szervhez

Határidő: 8 nap Felelős: ügyi téző

Áttétel az eljárásra jogosult szervhez

Kérele , közérdekű bejele tés elutasítása

Helyszí i elle őrzés, yilatkozatok bekérése



Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 
Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 

      

Szakkérdés vizsgálata

Megkeresés szakkérdés e

Határidő: 1 nap

Tová ítás az eljáró hatóság felé

A szakkérdés e  feljegyzés elkészítése

Illetékesség és hatáskör vizsgálata

Doku e tá ió teljességé ek 
vizsgálata

Felelős: szervezeti egység 
vezetője

Határidő: 2 nap Felelős: ügyi téző

Határidő: 5 munkanap Felelős: ügyi téző

Határidő: 5 munkanap
Felelős: szervezeti egység 

vezetője

Hatáskör hiá yá ak egállapítása

Tová ítás az eljáró hatóság felé

Hiá yosság közlése



Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 
Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 

      

 Hivatalból i dított vizsgálat, helyszí i elle őrzés

Szak ai irá yító által elre delt té avizsgálat

Határidő: 1 nap

Jogerő egállapítása

Dö téshozatal, a dö tés közlése

Hatósági elle őrzés, helyszí i sze le

Té yfeltárás

Felelős: ügyi téző

Határidő: program 

alapjá
Felelős: kijelölt ügyi téző 

té afelelős

Határidő: 15 nap Felelős: ügyi téző

Határidő: vo atkozó 
jogszabály alapjá

Felelős: ügyi téző, 
szervezeti  egys. vezető

Jogorvoslat kérel ezése

Határidő: 8 nap
Felelős: szervezeti egység 

vezetője

Felterjesztás az eljárásra jogosult szervhez

Jogsértés hiá yába  eljárás egszü tetése

Nyilatkozatok, egyéb dö tést segítő iratok  bekérése

Elle őrzési terv

Mi tavételi terv, próbavásárlás

Elle őrzési jegyzőkö y



Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 
Panasz áttétele az eljárásra jogosult szervhez tájékoztatás, intézkedés kérésével 

      

E gedélyezés folya ata

Kérele , egre delés, egkeresés, egyéb dö tés 
beérkezése, iktatása

Határidő: 1 nap

Jogerő egállapítása

Dö téshozatal, a dö tés közlése

Illetékesség és hatáskör vizsgálata

Ügyi tézőre szig álás, határidők egyeztetése

Felelős: szervezeti egység 
vezetője

Határidő: 1 munkanap Felelős: ad i isztrátor

Határidő: 5 nap
Felelős: szervezeti egység 

vezetője

Határidő: vo atkozó 
jogszabály alapjá Felelős: ügyi téző Jogorvoslat kérel ezése

Határidő: 8 nap
Felelős: szervezeti egység 

vezetője

Felterjesztés ásodfokra

Határidő: 8 nap
Felelős: szervezeti egység 

vezetője

Áttétel az eljárásra jogosult szervhez

Eljárás egszü tetése

Szakhatóságok, szakkérdések



Hivatalból induló eljárás (Ket.) 

 

 

Értesítés eljárás egi dításáról, 
tájékoztatás yilatkozattételi 

lehetőségről 
29. § 3) bek. a , 5 . §  bek. 

 

Ügyfél yilatkozata 

5 . § 1) bek. 

Té yállás tisztázása 5 . §: 
- helyszí i sze le,  
- ta ú eghallgatása, stb. 

Dö tés Határozat/Végzés 

71. § - . § 

Jogerősítés 

/A. § 

 

Fizetési határidő figyelése 

 

Teljesítési határidő figyelése 

Teljesítés elfogadása 

Fellebbezés vizsgálata 

. § 

Saját hatáskörbe  dö tés 
ódosítása, visszavo ása 

. § 

Felterjesztés 

. § 5  bek. 

Végrehajtási eljárás e  teljesítés 
eseté  



Kérele re i duló e gedélyezési eljárás Ket.  

 

 Kérele  

Joghatóság, hatáskör, és 
illetékességvizsgálata  

. §  ek. 

Kérelem formai 

sze po t ól teljes  
34. §  ek. 

Kérele  tartalmi 

sze po t ól teljes  
. § - . § 

Kérele  érde i vizsgálat élküli 
elutasítása . §, eljárás 

egszü tetése . §  ek. a  

Hiá ypótlási felhívás  
. §  ek. 

Áttétel a joghatósággal, 
hatáskörrel, és illetékességgel 

rendelkező szervhez . §  ek. 
Nincs 

Nem 

Nincs 

Van 

Igen 

Nem 

Ni s hiá ypótlás 

1 

Hiá ypótlás 

Hiá ypótlási felhívás 

. §  ek. 
Hiá ypótlás 

Eljárás egszü tetése 

. §  ek. 

Eljárás egszü tetése 

. §  ek. 
Ni s hiá ypótlás 



Kérele re i duló e gedélyezési eljárás (Ket.) 

 

Szakhatóságot be kell-e 

vo i, szakkérdést kell-e 

vizsgál i . § 

Szakhatóság, szakkérdés vizsgálatára 
jogosult egkeresése 

Igen 

1 

Té yállás további tisztázása . § 

- belföldi jogsegély . § 

- helyszí i sze le . § 

- tárgyalás . §, stb. 

Dö tés 

Határozat/Végzés 71-72. § bek. 

Szakhatósági állásfoglalás, 
szakvéle é y 

Felterjesztés . §  bek. Saját hatáskörbe  a dö tés 
ódosítása, visszavo ása . § 

Jogerősítés 

/A. § 
Fellebbezés vizsgálata 

. § 



A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló .évi CLXV. törvény 

 

 

 

 

A ak vizsgálata, hogy a 
szerv jogosult-e eljár i 

Közérdekű ejele tés Panasz 

 apo  elül áttétel, egyidejűleg 
az ismert bejele tő tájékoztatása 

 1. § (5) bek. Nem 

A ak vizsgálata, hogy a ejele tés 
vizsgálata, hogy a ejele tés vizsgálata 

ellőzhető-e, van-e helye érde i 
vizsgálat élküli elutasítás ak 

. § , ,  ek. 

Is ert ejele tő tájékoztatása 
Igen 

Igen 

Igen 

Megalapozottsági vizsgálat 

- tová i i for á iók kérése 

- helyszí i vizsgálat 

- i tavétel, la orvizsgálat 

alapos 

Is ert ejele tő tájékoztatása 

. §  ek. I tézkedés . §  ek. 

Bejele tés el írálása 
nem alapos 

Is ert ejele tő 
tájékoztatása . §  ek. 



Szakhatósági eljárás (Ket.) 

 

 Megkeresés 

Joghatóság, hatáskör, és 
illetékesség vizsgálata  

. §  ek. 

Megkeresés for ai és 
tartal i vizsgálata, 
teljes-e a eadvá y  

9. §  ek. 

 

Megkeresés áttétele /A. §  ek. 

Hiá ypótlási felhívás 

/A. §  ek. 

Szakhatósági eljárás 
egszü tetése, az eljáró hatóság 

értesítése /A. §  ek. 
Nincs 

Nem 

Nincs 

Van 

Igen 

Ni s hiá ypótlás 

Hiá ypótlás 

Eljáró hatóság értesítése 

/A. §  ek. 

illetékesség hatáskör 

Dö tés 

Szakhatósági 
állásfoglalás  



























































































 

 

 

 

Hatáskör:  
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról; 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 38/A. § (1) bekezdés 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kormányablak irattovábbítása 

 

A Kormányablak ügyintézője 

- szükség szerint közreműködik a nyomtatvány kitöltésében, 
- ellenőrzi a kérelem kitöltöttségét, a mellékletek meglétét. 

Ügyfél személyes megjelenése a Kormányablakban 

 

Átvételi elismervény készítése az átvett iratokról, 
egy példány átadása az ügyfél részére 

Ügyfélszolgálati iratkezelés: 
- másolat készítése az alapkérelemről, 
- beadvány érkeztetése, 
- érkeztetett irat iktatása 

Kísérőlevél készítése, iktatása, iratok csatolása 

Iratok rögzítése a postakönyvben 

Iratok továbbítása a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                     
 

         
 

                                   

                

  

                              

    
 
 

 

 

Ügyfélkapu regisztráció 

Hatáskör: egyes, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012.(IV.21.) Korm.rendelet 

Ügyfél személyes megjelenése a Kormányablakban 

 

A Kormányablak ügyintézője 

- a felhasználó által bemutatott, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban az 
ügyfelet azonosítja, 

- ellenőrzi a bemutatott igazolvány érvényességét, 
- rögzíti a rendszerben a természetes személyazonosító adatokat 

Amennyiben nincs érvényes regisztráció: 
- felhasználó név és e-mail cím megadása 

Érvényes regisztráció adatainak módosítása, 
törlése 

Ügyfélkapu 
módosítása 

Sikeres regisztráció 

Amennyiben az ügyfél segítséget kér: Ügyfélkapu aktiválása 

E-mail cím létrehozása 

(szükség esetén) 
Ügyfélkapu 

törlése 



 

Kérele re i dult eljárások 

 

Ügyfél értesítése 

Egyé  Bírság Figyel eztetés 

Sza k ió 

Eljárás 
egi dítása 

Kérele  igazolása 

Megfelelő Kifogásolt 

Helyszí i elle őrzés 

Miskol i Járási Hivatal 

Élel iszerlá - izto sági, Növé y – 

és Talajvédel i Főosztály  
Élel iszerlá - izto sági és 

Állategészségügyi Osztály        
Növé y és Talajvédel i Osztály  

Kérele  

Kérele , közérdekű ejele tések 


	Dia 1

