
Ssz. Osztály
I. fokú hatósági ügytípus 

megnevezése

A jogkört megállapító jogszabályhely 

pontos megjelölése

Jogorvoslat 

módja

A jogorvoslatra 

vonatkozó 

jogszabályhely pontos 

megjelölése

Eljárás 

megindításának 

módja 

Kérelemhez csatolandó, jogszabályban előírt mellékletek 

felsorolása vagy a csatolandó mellékleteket meghatározó 

jogszabályhely feltüntetése

Ügyintézési határidő

Eljárási illeték (I)/ 

igazgatási szolgáltatási 

díj (D) összege

1 Kormányablak Osztály

Új személyi azonosítóról és 

lakcímről szóló hatósági 

igazolvány kiállítása 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. tv. 7. § (j) 

bekezdés, 146/19993. (X. 26.) Korm. 

rendelet 18. § (3) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány azonnal/21 nap illetékmentes

2 Kormányablak Osztály

Személyazonosító igazolvány 

eltulajdonításának, 

megsemmisülésének 

elvesztésének, 

megrongálódásának, 

megtalálásának nyilvántartásba 

vétele

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 414/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 3. § (1) e) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány azonnal/21 nap illetékmentes

3 Kormányablak Osztály
Lakcím, értesítési cím, szállásadói 

nyilatkozat bejelentése

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. tv. 7. § (c) 

bekezdés, 27/A. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány, 

bejelentőlap, előző lakcímigazolvány, 1992. évi LXVI. törvény 6. sz. 

melléklet

azonnal/21 nap illetékmentes

4 Kormányablak Osztály

Személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásból történő 

adatszolgáltatás korlátozásáról 

szóló nyilatkozat megtétele, 

visszavonása

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. tv. 7. § (1) 

bekezdés a) pontja,  146/1993. (X. 26.) 

Korm. rendelet 1. §

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet azonnal/8 nap illetékmentes

5 Kormányablak Osztály
Egyéni vállalkozói igazolvány 

leadása

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 2009. évi CXV. tv. 3/A. § (2) 

bekezdés d) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány, egyéni 

vállalkozói igazolvány
azonnal/21 nap illetékmentes

6 Kormányablak Osztály

Forgalmi engedély cseréjére, 

pótlására irányuló kérelem, 

elvesztés, eltulajdonítás, 

megsemmisülés bejelentésével

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § 

(1) b) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. A) 8. pont azonnal/21 nap

6000 Ft / illetékmentes 

(eltulajdonítás esetén) (I)

7 Kormányablak Osztály

Közúti közlekedési 

nyilvántartásból,parkolási 

igazolvány nyilvántartásból 

történő adatszolgáltatással 

kapcsolatos kérelmek, korlátozó, 

tiltó nyilatkozatok

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1999. évi LXXXIV. tv. 16.§ (1) 

bekezdés, 18. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre

kérelem, az adatfelhasználás célját és jogalapját igazoló okirat, 

személyazonosság igazolására alkalmas okmány,  (képviseleti 

jogosultság igazolása)

azonnal/21 nap

54/1999.(XII.25.) BM 

rendelet melléklete 

szerinti igazgatási 

szolgáltatási díj

8 Kormányablak Osztály

Jármű forgalomból történő 

kivonása, kivonás megszüntetése 

iránti kérelem (ideiglenes, 

átmeneti, végleges)

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 100. §, 109. §, 110. §

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet IV. azonnal/21 nap 2300 Ft (D)

9 Kormányablak Osztály

Származás-ellenőrzés 

nyilvántartásba vétele iránti 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 43. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet I. azonnal/21 nap 10900 Ft (D)

10 Kormányablak Osztály
Eladó bejelentése a jármű 

tulajdonjogának változásáról

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 304/2009. (XII. 22.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti teljes bizonyítóerejű 

magánokirat
azonnal/21 nap illetékmentes

11 Kormányablak Osztály

Üzembentartó személyében 

bekövetkezett változás 

bejelentése

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés,  1999. évi LXXXIV. törvény 33. § 

(1) b) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. A) 2. pont azonnal/21 nap

6000 Ft (I), vagyoni 

értékű jogért fizetendő 

vagyonszerzési illeték az  

1990. évi XCIII. tv. 24.§ 

12 Kormányablak Osztály
Jármű átrendszámozása iránti 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 53. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. A) 1. pont azonnal/21 nap

29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 2. számú 

melléklete szerinti 

igazgatási szolgáltatási 

díjak
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13 Kormányablak Osztály

Közúti közlekedési 

okmánykiállítással nem járó 

záradék bejegyzése, törlése iránti 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 327/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. A) 9-10. pont azonnal/21 nap 2300 Ft (D)

14 Kormányablak Osztály

Parkolási igazolvány kiadására, 

cseréjére, pótlására irányuló 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 218/2003.(XII.11.) Korm. 

rendelet 3.§ (1) bekezdése

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 218/2003.(XII.11.) Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklet azonnal/21 nap illetékmentes

15 Kormányablak Osztály
Nemzetközi vezetői engedély 

kiállítása iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. (XII.28.) Korm. 

rendelet 10. § (1) bekezdés 

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet VI. A) 6. pont azonnal/21 nap 2300 Ft (D)

16 Kormányablak Osztály
Előzetes eredetiségvizsgálatról 

hatósági bizonyítvány kiállítása

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre a hatósági bizonyítvány kiállítására való jogosultság igazolása azonnal/21 nap 2400 Ft (D)

17 Kormányablak Osztály

Papír alapú hiteles tulajdonilap-

másolat szolgáltatás iránti 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1997. évi CXLI. tv. 68. § (3) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 3. sz. melléklet azonnal/21 nap 6250 Ft (D)

18 Kormányablak Osztály

Ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisból kiadott hiteles 

térképmásolat iránti kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet 29. sz. melléklet azonnal/21 nap  3000 Ft/ 2400 Ft (D)

19 Kormányablak Osztály

Személyazonosító igazolványhoz 

tartozó PIN-kóddal, PUK-kóddal, e-

aláírással kapcsolatos feladatok, 

tárolóelem ellenőrzése

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 414/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 3. § (1) h)-i) bekezdés, 48. §, 50. § 

(3) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány azonnal/21 nap illetékmentes

20 Kormányablak Osztály
Papír alapú hiteles földhasználati 

lap másolat kiadása iránti kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 356/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 17. § (2a) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet azonnal/21 nap 800 Ft/oldal (D)

21 Kormányablak Osztály

Elektronikus Egészségügyi 

Szolgáltatási Tér önrendelkezési 

nyilatkozattal kapcsolatos 

bejelentés , tájékoztatás kérése

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1997. évi XLVII. tv. 35/H. § (1) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány azonnal/21 nap illetékmentes

22 Kormányablak Osztály

A vészhelyzet esetén értesítendő 

telefonszáma rögzítése, cseréje és 

törlése 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 414/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 3. § (1) l) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány azonnal/21 nap illetékmentes

23 Kormányablak Osztály

Úthasználati díjmentességre 

jogosult járművek nyilvántartásba 

vétele, törlése, adatszolgáltatás a 

nyilvántartásból

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre kérelem, jogosultságot igazoló okirat azonnal/21 nap illetékmentes

24 Kormányablak Osztály

Új, illetve használt jármű  

forgalomba helyezése iránti 

kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet II. azonnal/21 nap

Forgalmi engedély 6.000 

Ft (I), törzskönyv  6.000 Ft 

(I), rendszámtábla (D) a 

29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint, 

visszterhes 

vagyonátruházási illeték a 

1990. évi XCIII. tv. 24. §

26 Kormányablak Osztály

Jármű ideiglenes forgalomban 

tartásának engedélyezése iránti 

kérelem – "E " betújelű ideiglenes 

rendszámtábla országos hatáskör , 

- a  „P” és a „Z” betűjelű 

ideiglenes rendszámtábla kiadása 

megyeszékhely szerinti járási 

hivatal hatáskőr

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) 

c) bekezdés, az  "E" 326/2011. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont, a 

"P",  "Z" rendszám esetében 1/A. § a) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdés azonnal/21 nap

3500 Ft (D), 

rendszámtábla 1 pár 

13000 Ft, 1 db 8500 Ft 

(D), 38 000 ft.("P" 

rendszám) 



27 Kormányablak Osztály Gépjármű átírása iránti kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés,  1999. évi LXXXIV. törvény 33. § 

(1) b) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet III. azonnal/21 nap

Forgalmi engedély 6.000 

Ft (I), törzskönyv  6.000 Ft 

(I),  visszterhes 

vagyonátruházási illeték a 

1990. évi XCIII. tv. 24. §

28 Kormányablak Osztály

Különleges rendszámtábla kiadása 

iránti kérelem (világoszöld 

alapszínű rendszámtáblák 

esetében,  szolgáltató sárga 

rendszám

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 326/2011. (XII. 28.) Korm. 

rendelet , 1.§ (1) a) pont (világoszöld 

rendszám),  1/A. §  b) pont (sárga)

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre

326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. A) 1., továbbá a 

jogosultságot igazoló műszaki adatlap
azonnal/21 nap

forgalmi engedély 6000 Ft 

(I), rendszámtábla 15000 

Ft (D), 13000 Ft (D)

29 Kormányablak Osztály

Földműves nyilvántartásból 

papíralapú hiteles adatlap 

másolat kiadása iránti kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés, 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 

4. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet azonnal/21 nap illetékmentes

30 Kormányablak Osztály
Egyéni vállalkozói igazolvány 

kiállítása, cseréje, pótlása

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

2009. évi CXV. tv. 3/A. § (2) bekezdés d) 

pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány

személyesen benyújtott 

kérelem esetén 

haladéktalanul, egyéb 

esetben 8 nap

illetékmentes

31 Kormányablak Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének, 

megszüntetésének , özvegy vagy 

örökös, illetve törvényes képviselő 

által történő folytatásának 

bejelentése és nyilvántartásba 

vétele

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

2009. évi CXV. tv. 3/A. § (2) bekezdés a) 

pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány azonnal/21nap illetékmentes

32 Kormányablak Osztály

Állandó személyazonosító 

igazolvány kiadása, cseréje, 

pótlása iránti kérelem 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §,  

1992. évi LXVI. tv. 7.§ (1) bekezdés g) 

pontja, 414/2015.(XII.23.) Korm. rendelet 

2. §-a

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt bemutatandó iratok 8 nap/20 nap illetékmentes

33 Kormányablak Osztály

Letelepedett, menekült és 

oltalmazott jogállású személy 

nyilvántartásba vétele, valamint 

okmányok kiállítása az 

idegenrendészeti és menekültügyi 

hatóságnál indult kérelem alapján

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

146/1993. (X. 26.) Korm. Rendelet 9. § (6)-

(7) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre idegenrendészeti hatóság által kiállított engedélyek azonnal/21 nap illetékmentes

34 Kormányablak Osztály
Lakcím érvénytelenségének 

megállapítása iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 35. § (3) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre szállásadó nyilatkozata 21 nap illetékmentes

35 Kormányablak Osztály

Magyarország területét külföldi 

letelepedés szándékával történő 

elhagyás bejelentése

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

1992. évi LXVI. tv. 26.§ (3) bekezdés 
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet azonnal/21 nap illetékmentes

36 Kormányablak Osztály

Külföldről hazatérő magyar 

állampolgár bejelentése a 

személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba vételhez 

szükséges személyi- és 

lakcímadatokra vonatkozóan

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §,  

1992. évi LXVI. tv. 7.§ (1) bekezdés a) pont, 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 31. § (1) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre

Személyazonosság és magyar állampolgárság igazolására alkalmas 

érvényes okmány
8 nap/ 21 nap illetékmentes

37 Kormányablak Osztály

Személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásból történő 

adatszolgáltatás iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

1992. évi LXVI. tv. 7.§ (1) bekezdés d) pont, 
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 21 nap

16/2007. (III. 13.) 

IRM–MeHVM együttes 

rendelet melléklete 

szerinti igazgatási 

szolgáltatási díjak

38 Kormányablak Osztály

Magyar igazolvány, magyar 

hozzátartozói igazolvány kiállítása 

iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány 21 nap illetékmentes

39 Kormányablak Osztály
Vezetői engedély kiállítása, 

cseréje, pótlása iránti kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) a) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet VI. 8 nap/21 nap

illetékmentes/4000 

Ft/1500 Ft/ (I)



40 Kormányablak Osztály
Törzskönyv cseréjére, pótlására 

irányuló kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) b) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. A) 8. 8 nap/21 nap illetékmente/6000 Ft

41 Kormányablak Osztály

Rendszámtábla elvesztésének, 

ellopásának bejelentése és 

rendszámtábla pótlására, 

utángyártására irányuló kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 75. § (1)-

(2) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 19. melléklet V. A) 1. 30 nap

29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 2. számú 

melléklete szerinti 

igazgatási szolgáltatási 

díjak

42 Kormányablak Osztály
Regisztrációs matrica pótlására 

irányuló kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §,  

326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 56. § (1) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre korábbi regisztrációs matrica bemutatása, azonosíthatósága 21 nap 1 550 Ft

43 Kormányablak Osztály
Útlevél kiadása, cseréje iránti 

kérelem

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (2) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány 8 nap/21 nap

1990. évi XCIII. Törvény 

melléklet IX. rész I. pont, 

69/2011. (XII. 30.) BM 

rendelet 1. melléklet

44 Kormányablak Osztály

Hatósági bizonyítvány kiállítása 

iránti kérelem és adatszolgáltatás 

az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásából

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

2009. évi CXV. tv. 13. § (4) bekezdés
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre kérelem 10 nap 3 000 Ft

45 Kormányablak Osztály
Külföldön élő magyar állampolgár 

nyilvántartásba vétele

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §, 

1992. évi LXVI. tv. 7. § (k) bekezdés 

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre 30 nap 3 000 Ft

46 Kormányablak Osztály
Továbbítás céljából 

előterjeszthető beadványok
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § kérelemre ágazati jogszabályokban előírt mellékletek

haladéktalanul/ 

benyújtást követő 

munkanap

ágazati jogszabályban 

előírt illetékek/ igazgatási 

szolgáltatási díjak

47 Kormányablak Osztály
Kizárólag tájékoztatás nyújtása 

meghatározott ügykörökben

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) 

bekezdés 
kérelemre

48 Kormányablak Osztály
Kiegészítő szolgáltatások (pl.: 

ügyfélkapu)
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 7. § kérelemre

49 Kormányablak Osztály
Az egyéni vállalkozók hatósági 

ellenőrzése

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) 

bekezdés,  2009. évi CXV. tv. 3/A. § (2) 

bekezdés e) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból

Az adott tevékenységi kör gyakorlásához szükséges jogszabályi 

követelmények meglétét igazoló dokumentumok (képesítések, 

engedélyek/bejelentések).

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül
illetékmentes

50 Kormányablak Osztály

Vezetői engedély visszavonása, 

külföldi vezetői engedély 

bevonása és a vezetési 

jogosultság szüneteltetése

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1999. évi LXXXIV. tv. 5. § (1) 

bekezdés h) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

51 Kormányablak Osztály

Jármű forgalomból történő 

ideiglenes kivonása a forgalmi 

engedély és hatósági jelzés 

bevonásával, átmeneti kivonás

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1999. évi LXXXIV. tv. 5. § (1) 

bekezdés h) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

52 Kormányablak Osztály
Külföldi hatósági engedély és 

jelzés bevonása

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 326/2011. (XII. 28.) Korm. 

Rendelet 97. § (2)

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

53 Kormányablak Osztály

Személyi azonosítóról és lakcímről 

szóló hatósági igazolvány kiállítása 

költözéssel nem járó 

lakcímváltozás esetén

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. tv. 13/A. §
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

54 Kormányablak Osztály

Lakcím, értesítési cím 

érvénytelenségének 

megállapítása

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1992. évi LXVI. tv. 34. § (3) 

bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

55 Kormányablak Osztály

Magyarország területét külföldi 

letelepedés szándékával elhagyó 

magyar állampolgár külföldön élő 

magyar állampolgárként történő 

nyilvántartásba vétele, és új 

hatósági igazolvány kiállítása

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 146/1993. (X. 26.) Korm. 

Rendelet 10. § (1) bekezdés

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 8 nap/21 nap illetékmentes



56 Kormányablak Osztály

A mozgásukban korlátozott 

személyek parkolási 

igazolványának visszavonása

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 1999. évi LXXXIV. tv. 5. § (1) 

bekezdés h) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

57 Kormányablak Osztály

Állampolgársági eskü letételét 

követően az okmányok átadása, 

megsemmisítése a jogszabályban 

meghatározott esetekben

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 146/1993. (X. 26.) Korm. 

rendelet 18. § (6) bekezdés ea) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

58 Kormányablak Osztály

Az elhunyt személyek 

okmányaival kapcsolatos 

intézkedések megtétele

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet  8. § (1) 

bekezdés, 414/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdés g) pont

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 21 nap illetékmentes

59 Okmányirodai Osztály

 Személyazonosító igazolvánnyal 

kapcsolatos hatósági ügyek (első 

alkalomal történő kiadás, csere, 

pótlás)

 Az 1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) bek. g) 

pontja, a 414/2015.(XII.23.) Korm. R. 2. §-a
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A kérelmező igazolja a személyi adatait, a személyes megjelenésében 

– egészségügyi okból – akadályozott, valamint a Magyarországon 

született magyar állampolgár újszülött esetében a meghatalmazott 

vagy a törvényes képviselő becsatolja a kérelmező igazolványképét(1 

darab); az egészségi állapota miatt személyes megjelenésre nem 

képes kérelmező esetén be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított 

igazolást is; Ha a kérelmező a 12. életévét betöltötte saját kezűleg írja 

alá a kérelmet. A kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell 

aláírni, ha meghatalmazott jár el. Meghatalmazott eljárása esetén be 

kell csatolni a meghatalmazást, a meghatalmazott 

személyazonosságát igazoló érvényes okmányt be kell mutatni. Ha a 

kérelmező a kérelem benyújtásakor rendelkezik, vagy a kérelem 

benyújtását megelőző évben rendelkezett érvényes állandó 

személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló 

más érvényes okmánnyal (útlevél, kártyaformátumú vezetői 

engedély), azt a kérelemhez be kell mutatnia. Emellett nyilatkoznia 

kell a kérelmezőnek, hogy a bemutatott okmány a természetes 

személyazonosító adatokat az anyakönyvbe bejegyzett adatokkal 

megegyezően tartalmazza, lejárt okmány esetében pedig arról is, 

hogy az adatokban nem történt változás.

20 nap, ha a kérelem és 

mellékletei, valamint az 

eljáró hatóság 

rendelkezésére álló 

adatok (ide értve az olyan 

adatokat is, amelyek 

szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott a 

döntést azonnal, de 

legkésőbb 8 napon belül 

meg kell hozni (sommás 

eljárás).

Tárgyi illetékmentes

60 Okmányirodai Osztály Értesítési cím bejelentése 1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) bek. c) pontja fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány 

(személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy 

kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az 

adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős 

bevándorlási engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az 

érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti 

okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott 

esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős 

határozat. Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele, 

valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem. 

jogszabály szerint a 

kérelemnek az eljárásra 

hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap

300 Ft igazgatási szolg. díj



61 Okmányirodai Osztály

Lakóhely címének, 

megváltoztatásának bejelentése 

és nyilvántartásba vétele, 

valamint a személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány kiadása 

(lakcímbejelentés)

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) bek. c) pontja fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány 

(személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy 

kártyaformátumú vezetői engedély). Kitöltött lakcímbejelentő lap, 

melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg 

alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a 

bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, 

vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, 

vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus 

kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult). Korábbi 

lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben 

meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyi 

okmányai ( személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány), 

meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező 

által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem.

Jogszabály szerint a 

kérelemnek az eljárásra 

hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap, 

sommás eljárásban a 

hatóságnak a döntést 

azonnal, de legfeljebb 

nyolc napon belül kell 

meghoznia. (a 

gyakorlatban amennyiben 

lehetőség van rá, a 

lakcímigazolvány azonnal 

átvehető az eljáró 

hatóságnál). 

Illetékmentes eljárás

62 Okmányirodai Osztály

Magyarország területét külföldi 

letelepedés szándékával történő 

elhagyás bejelentése

A polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. Törvény 7. § (1) bek. a) pontja, 

valamint a tv. végrehajtásáról kiadott 

146/1993. (X. 26.) Korm. Rendelet 10. § (1) 

bek.

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Kitöltött külföldi letelepedési nyilatkozat, személyazonosító 

igazolvány, lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. 

Amennyiben nem rendelkezik személyazonosító igazolvánnyal vagy 

lakcímigazolvánnyal, akkor az arról szóló nyilatkozata.

A kérelemnek a 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap.

Illetékmentes eljárás

63 Okmányirodai Osztály

Személyi azonosítóról és lakcímről 

szóló hatósági igazolvány 

kiállítása, költözéssel nem járó 

lakcímváltozás (helységnév, postai 

irányítószám, közterület 

elnevezés, közterület jellege vagy 

területszervezési eljárásban 

hozott döntés) esetén.

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) bek. a) pontja, 

valamint a 146/1993. (X. 26.) Korm. 

Rendelet 37. § (2) bekezdés

Bírósági 

felülvizsgálat

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bek. a) pontja
hivatalból Nincs

Az ügyintézési határidő a 

hivatalbóli eljárás esetén 

az első eljárási 

cselekmény elvégzésének 

napjától számított 21 

nap.

Illetékmentes eljárás

64 Okmányirodai Osztály
Lakcím érvénytelenségének 

megállapítása iránti kérelem
1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) bek. a) pontja fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.

hivatalból és 

kérelemre is

Szállásadó (ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője) 

személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító 

igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői 

engedély), lakcímigazolvány,szállásadó írásbeli nyilatkozata, hogy a 

szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem 

valós.

Kérelemre induló 

esetekben: jogszabály 

szerint a kérelemnek az 

eljárásra hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap, 

a hatóság a sommás 

eljárásban a döntést 

azonnal, de legfeljebb 

nyolc napon belül 

meghozza. Hivatalból 

induló esetekben: az első 

eljárási cselekmény 

elvégzésének napjától 

számított 21 nap.

Illetékmentes eljárás



65

Személyi adat- és 

lakcímnyilvántartásból történő 

adatszolgáltatás iránti kérelem

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) bek. d) pontja fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Adatszolgáltatást kérő lap adattartalma kitöltésével, meghatalmazott 

igénybevétele esetén eredeti meghatalmazás, vagy annak hiteles 

másolata, adatkérés jogalapját igazoló okiratok. Tudományos kutatás 

céljából, közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez 

szükséges minta, valamint közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) 

céljából történő adatigénylés esetén a kérelmezőnek a tevékenység 

végzésére, illetőleg az adatigénylésre való jogosultságát is 

megfelelően (okirattal) igazolnia kell. A kérelmező a jogának vagy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges adat igénylésekor azt a 

tényt, illetve eseményt köteles igazolni, amely bizonyítja azt az 

adatfelhasználási célnak alapot adó kapcsolatot, amely az érintett 

polgár (azaz a keresett személy) és közötte (azaz a kérelmező) fennáll, 

vagy fennállt. A kérelmező okirattal köteles igazolni a személyi 

azonosító kezelésének jogszerűségét, amennyiben a kérelemben 

feltüntetett személyi azonosítót a polgár előzetes írásbeli 

hozzájárulása alapján kezeli.

A kérelemnek az eljárásra 

hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap.

Igazgatási szolgáltatási 

díj. A fizetendő díj 

összegét – az igényelt 

adatszolgáltatás keresési 

ismérveitől, az 

adatszolgáltatással, 

továbbá a 

kapcsolatfelvétellel és az 

értesítéssel érintett 

személyek számától, 

valamint az 

adatszolgáltatás 

adathordozójától függően 

–  az adatszolgáltatásra 

illetékes szerv állapítja 

meg a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének 

nyilvántartásából 

teljesített 

adatszolgáltatásért, a 

kapcsolatfelvétel céljából 

való megkeresésért, 

valamint értesítésért 

fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjról szóló 

16/2007. (III. 13.) IRM-

MeHVM együttes 

rendelet alapján.

66 Okmányirodai Osztály

Személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásból történő 

adatszolgáltatás korlátozásáról 

szóló nyilatkozat megtétele, 

visszavonása

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) bek. a) pontja, 

valamint a 146/1993. (X. 26.) Korm. 

Rendelet 1. § 

A fellebbezést a 

járási hivatalhoz 

a döntés 

közlésétől 

számított 15 

napon belül a 

fővárosi és 

megyei 

kormányhivatalh

oz címezve kell 

benyújtani,   

fellebbezés 

illetéke 5.000 Ft.

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot az adatszolgáltatási korlátozásról, 

továbbá személyesen történő benyújtás esetén a személyazonosság 

igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, 

vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél) 

lakcímigazolvány, továbbá eredeti vagy hitelesített meghatalmazás 

képviseleti eljárás esetén.

Haladéktalanul, de 

legkésőbb 8 napon belül 

kell gondoskodni a 

nyilatkozat szerinti 

adatváltozás 

nyilvántartáson történő 

átvezetéséről

Illetékmentes eljárás

67 Okmányirodai Osztály

Külföldről hazatérő magyar 

állampolgár bejelentése a 

személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásba vételhez 

szükséges személyi- és 

lakcímadatokra vonatkozóan

1992. évi LXVI. Tv. 7.§ (1) bek. k) pontja (Új 

hatáskör!)
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Magyar állampolgárság igazolása az állampolgársági törvény -ben 

meghatározottak szerint; Magyar születési anyakönyvi kivonat (ezt az 

ügyfél bemutathatja, ha nem mutatja be, akkor az eljáró hatóság 

hivatalból intézkedik a szükséges adatok igénylése érdekében); 

családi állapotról szóló nyilatkozat, amennyiben hajadon vagy nőtlen; 

magyar házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben családi állapota 

házas, özvegy vagy elvált (ezt az ügyfél bemutathatja, ha nem mutatja 

be, akkor az eljáró hatóság hivatalból intézkedik a szükséges adatok 

igénylése érdekében, külföldön történt születést, házasságot, 

halálesetet hazailag anyakönyveztetni kell); hazatelepedésre 

vonatkozó nyilatkozat. Kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a 

szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell 

írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a 

bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, 

vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, 

vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus 

kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult). Korábbi 

lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben 

meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyi 

okmányai (személyi igazolvány, lakcímigazolvány), meghatalmazás az 

1992. évi LXVI. Tv.  26. § 

(9) bekezdése alapján 30 

nap

Illetékmentes eljárás



68 Okmányirodai Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdésének bejelentése és 

nyilvántartásba vétele

2009. évi CXV. Tv. 3/A. § (2) bek. a) pont
Bírósági 

felülvizsgálat

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bek. a) pontja
kérelemre

Elektronikus ügyintézés esetén az egyéni vállalkozói jogviszony 

létesítését űrlpaon keresztül kell bejelentenie. Személyes ügyintézés 

esetén az Okmányiroda rögzíti az adatokat.Személyazonosság 

igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, 

vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély), 

lakcímkártya.

A megfelelően kitöltött 

űrlap megérkezését 

követően a nyilvántartást 

vezető szerv (KEKKH) 

haladéktalanul megszerzi 

az egyéni vállalkozó 

adószámát és az egyéni 

vállalkozó statisztikai 

számjelét. Ezen adatok 

megérkezését követően 

az egyéni vállalkozót 

nyilvántartásba veszi. 

Személyes ügyintézés 

esetén is haladéktalanul 

sor kerül a 

nyilvántartásba vételre.

Díj- és illetékmentes 

eljárás

69 Okmányirodai Osztály

Egyéni vállalkozói tevékenység 

megszüntetésének bejelentése és 

nyilvántartásba vétele

2009. évi CXV. Tv. 3/A. § (2) bek. a) pont
Bírósági 

felülvizsgálat

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bek. a) pontja
kérelemre

Elektronikus ügyintézés esetén űrlap kitöltése az egyéni vállalkozó 

azonosító adataival, valamint nyilatkozat a tevékenység 

megszüntetéséről. Személyes ügyintézés esetén az egyéni vállalkozó 

azonosítása, és a tevékenység megszüntetésével kapcsolatos szándék 

bejelentése. Az egyéni vállalkozó azonosításához szükséges adatok: 

1.Nyilvántartási szám 2. Családi név 3. Utónév 4. Székhely 5. Anyja 

neve 6. Születési hely 7. Születési idő. Ha az egyéni vállalkozó 

rendelkezett vállalkozói igazolvánnyal azt személyesen le kell adnia, 

vagy postán be kell küldenie. A tevékenység megszüntetésének 

feltétele a vállalkozói igazolvány bevonása. 

Személyes ügyintézés és 

elektronikus ügyintézés 

esetén is haladéktalanul 

sor kerül a 

nyilvántartásba vételre

Díj- és illetékmentes 

eljárás

70 Okmányirodai Osztály

Hatósági bizonyítvány kiállítása 

iránti kérelem az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásából

2009. évi CXV. Tv. 13. § (4) bekezdés fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A kérelem 

előterjesztésétől 

számított 10 napon belül

3.000 Ft illeték

71 Okmányirodai Osztály
Egyéni vállalkozói igazolvány 

kiállítása iránti kérelem
2009. évi CXV. Tv. 3/A. § (2) bek. d) pontja fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (állandó 

személyazonosotó igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, kártya 

fomátumú vezetői engedély).

Személyesen benyújtott 

kérelem esetén az 

igazolványt azonnal 

kiállítják, egyéb esetben 8 

nap.

Illetékmentes eljárás

72 Okmányirodai Osztály
Az egyéni vállalkozók hatósági 

ellenőrzése
2009. évi CXV. Tv. 3/A. § (2) bek. e) pontja fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
hivatalból

A jogszabályok által az adott tevékenységi kör gyakorlásához 

szükséges követelményeket igazoló dokumentumok (képesítések, 

engedélyek/bejelentések).

Nyilvántartásba vételt 

követő 30 napon belül
Illetékmentes eljárás

73 Okmányirodai Osztály
Parkolási igazolvány kiadására 

irányuló kérelem

218/2003.(XII.11.) Korm. Rendelet 3.§ (1) 

bekezdése
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Csatolni kell a kérelmet, illetve képviseleti eljárás esetén a 

meghatalmazást is. Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az 

ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy a kérelmet a 

települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő. Az ügyfél a 

kérelmét saját kezűleg írja alá, abban az esetben is saját kezűleg írja 

alá, ha helyette meghatalmazott jár el, ebben az esetben az ügyfél a 

meghatalmazást is saját kezüleg írja alá. Amennyiben az ügyfél 

írásképtelen, akkor az aláírás céljára szolgáló rovatban "írásképtelen" 

bejegyzés kerül feltüntetésre. Továbbá mellékelni kell a jogosultságot 

igazoló szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Intézményi 

igazolvány esetén a kérelemnek az 5. számú mellékletben írt adatokat 

kell tartalmaznia

Az igazolvány kiadására 

irányuló eljárás 

ügyintézési határideje – 

ide nem értve az 

esetlegesen szükséges 

szakértői vagy 

szakhatósági állásfoglalás 

kialakításának idejét – 15 

nap.

Illetékmentes eljárás



74 Okmányirodai Osztály
Parkolási igazolvány cseréjére 

irányuló kérelem

218/2003.(XII.11.) Korm. Rendelet 3.§ (1) 

bekezdése
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Csatolni kell a kérelmet, illetve képviseleti eljárás esetén a 

meghatalmazást is. Egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha az 

ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy a kérelmet a 

települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő. Az ügyfél a 

kérelmét saját kezűleg írja alá ,abban az esetben is saját kezűleg írja 

alá, ha helyette meghatalmazott jár el, ebben az esetben az ügyfél a 

meghatalmazást is saját kezüleg írja alá. Amennyiben az ügyfél 

írásképtelen, akkor az aláírás céljára szolgáló rovatban "írásképtelen" 

bejegyzés kerül feltüntetésre. Továbbá le kell adni a cserélni kívánt 

igazolványt. Az igazolványnak elektronikus úton intézett cseréje 

esetén a régi igazolványt nem kell leadni, azt a hatóság az új 

igazolvány átvételének napjával visszavonja és annak tényét a 

nyilvántartásba bejegyzi. Intézményi igazolvány cseréjét elektronikus 

úton nem lehet intézni.

Az igazolvány kiadására 

irányuló eljárás 

ügyintézési határideje 15 

nap. Az elektronikus úton 

intézhető csere esetében 

az okmány 15 napon belül 

kerül kiállításra és 

postázásra

Illetékmentes eljárás

75 Okmányirodai Osztály
Parkolási igazolvány pótlására 

irányuló kérelem

218/2003.(XII.11.) Korm. Rendelet 3.§ (1) 

bekezdése
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Csatolni kell a kérelmet, illeve törvényes képviseleti eljárás esetén a 

meghatalmazást, amit az ügyfél saját kezűleg ír alá. Abban az esetben 

is saját kezűleg írja alá, ha helyette meghatalmazottja jár el. Ha 

írásképtelen, akkor az aláírás céljára szolgáló rovatban "írásképtelen" 

bejegyzés kerül feltüntetésre. Képviseleti eljárás során 

meghatalmazással nagykorú személy minden további nélkül 

kezdeményezheti a parkolási igazolvány pótlását. Egy darab 

igazolványképet kell mellékelni, ha az ügyfél a kérelmét nem 

személyesen nyújtja be, valamint az okmány elvesztéséről, 

ellopásáról, megsemmisüléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

Az igazolvány kiadására 

irányuló eljárás 

ügyintézési határideje 15 

nap. Az elektronikus úton 

intézhető pótlás esetében 

az okmány 15 napon belül 

kerül kiállításra és 

postázásra

Illetékmentes eljárás

76 Okmányirodai Osztály

A mozgásukban korlátozott 

személyek parkolási 

igazolványának visszavonása

218/2003.(XII.11.) Korm. Rendelet 3.§ (1) 

bekezdése
fellebbezés

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
hivatalból Nem releváns

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap
Nem releváns

77 Okmányirodai Osztály
Eladó bejelentése a jármű 

tulajdonjogának változásáról

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokirat vagy annak másolata. Ha az ügyfél képviselője jár el, a 

képviseleti jogosultság igazolása.

A közlekedési igazgatási 

hatóság a teljes bizonyító 

erejű magánokirat, illetve 

annak másolata alapján a 

bejelentés tényét és 

időpontját a 

nyilvántartásba 3 napon 

belül bejegyzi.

Illetékmentes eljárás

78 Okmányirodai Osztály
Forgalmi engedély cseréjére 

irányuló kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Az ügyfélnek kérelemhez csatolni kell: az előző forgalmi engedélyt, 

valamint a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító 

igazolást

Az általános ügyintézési 

határidő érvényesül, azaz 

21 nap, de ha a kérelem 

hiánytalanul kerül 

benyújtásra, a forgalmi 

engedély azonnal 

kiállításra kerül.

Az eljárás illetéke 6 000 

Ft, illetékmentes az 

eljárás, ha a csere a 

hatóság téves 

bejegyzésén alapul vagy 

az okmány 

gyártmányhibás, vagy a 

cserére a helység, az utca, 

egyéb helymeghatározó 

adat nevének vagy 

számának megváltozása 

miatt kerül sor.

79 Okmányirodai Osztály

Forgalmi engedély pótlására 

irányuló kérelem, elvesztés, 

eltulajdonítás, megsemmisülés 

bejelentésével

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A forgalmi engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, 

megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyv, továbbá a forgalmi engedély 

illetékének megfizetését tanúsító igazolás

Az általános ügyintézési 

határidő érvényesül, azaz 

21 nap, de ha a kérelem 

hiánytalanul kerül 

benyújtásra, a forgalmi 

engedély azonnal 

kiállításra kerül.

Az eljárás illetéke 6 000 

Ft. Illetékmentes az 

eljárás, ha az okmány 

cseréjére eltulajdonítás 

miatt került sor.



80 Okmányirodai Osztály
Törzskönyv cseréjére, pótlására 

irányuló kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

az adatváltozásokat igazoló okirat a törzskönyv cseréje esetén

pótlás esetén az eltulajdonítás miatt tett rendőrségi feljelentés, 

vesztés vagy megsemmisülés miatti pótlás esetén a tulajdonos 

okmányirodában tett, jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata

a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás

21 nap

Illeték összege 6 000 Ft - 

illetékmentes az eljárás, 

ha a csere a hatóság 

téves bejegyzésén alapul 

vagy az okmány 

gyártáshibás, továbbá ha 

a csere családi állapotból 

eredő névváltozáson 

alapul, vagy

ha az okmányt 

eltulajdonították.

81 Okmányirodai Osztály

Gépjármű átírása iránti kérelem (a 

járművek tulajdonjog-

változásának nyilvántartásba 

vétele, törzskönyv és forgalmi 

engedély kiadásával)

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre A 326/2011.(XII.28.) Korm. Rendelet 19. számú melléklete

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

tulajdonjog-változás a 

járműnyilvántartásba 

azonnal bejegyzésre 

kerül.

Forgalmi engedély 

illetéke: 6.000 Ft, 

törzskönyv illetéke: 6.000 

Ft. Ha új rendszámtábla 

kiadására is sor kerül:  

Rendszámtáblával 

kapcsolatos díjak: 1 pár 

általános rendszámtábla: 

8500 Ft (1 darab: 5500 

Ft); 1 pár különleges 

rendszámtábla: 15000 Ft, 

egyénileg kiválasztott 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 112450 

Ft, egyedileg előállított 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 435000 

Ft;  vagyonátruházási 

illeték az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. tv. 

alapján.



82 Okmányirodai Osztály

Új jármű első forgalomba 

helyezése iránti kérelem 

(törzskönyv, forgalmi engedély és 

rendszámtábla kiadásával)

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre A 326/2011.(XII.28.) Korm. Rendelet 19. számú melléklete

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

hatóság azonnal kiállítja a 

forgalmi engedélyt, 

intézkedik a törzskönyv 

legyártását illetően, és 

forgalomba helyezi a 

járművet.

Forgalmi engedély 

illetéke: 6000 Ft; 

Törzskönyv illetéke: 6000 

Ft; 

 

Járműkísérő lap kiadása: 

1600 Ft;

Rendszámtáblával 

kapcsolatos díjak: 1 pár 

általános rendszámtábla: 

8500 Ft (1 darab: 5500 

Ft); 1 pár különleges 

rendszámtábla: 15000 Ft, 

egyénileg kiválasztott 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 112450 

Ft, egyedileg előállított 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 435000 

Ft; vagyonátruházási 

illeték az illetékekről szóló 

1990. évi XCIII. tv. 

alapján.

83 Okmányirodai Osztály

Használt jármű forgalomba 

helyezése iránti 

kérelem (törzskönyv, forgalmi 

engedély és rendszámtábla 

kiadásával)

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) 

Korm. rendelet 19. melléklet

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

hatóság azonnal kiállítja a 

forgalmi engedélyt, 

intézkedik a törzskönyv 

legyártását illetően, és 

forgalomba helyezi a 

járművet.

Forgalmi engedély 

illetéke: 6.000 Ft, 

törzskönyv illetéke: 6.000 

Ft. Ha új rendszámtábla 

kiadására is sor kerül: Az 

érvényesítő címke 

kiadásának igazgatási 

szolgáltatási díja: 585 Ft; 

Rendszámtáblával 

kapcsolatos díjak: 1 pár 

általános rendszámtábla: 

8500 Ft (1 darab: 5500 

Ft); 1 pár különleges 

rendszámtábla: 15000 Ft, 

egyénileg kiválasztott 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 112450 

Ft, egyedileg előállított 

rendszámtábla 

kiadásának 

engedélyezése: 435000 

Ft; visszterhes 

vagyonátruházási illeték 

az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. tv. alapján.



84 Okmányirodai Osztály

Üzembentartó személyében 

bekövetkezett változás 

bejelentése

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) 

Korm. rendelet 19. melléklet

Amennyiben az összes 

jogszabályi feltétel 

teljesül, az üzembentartó 

változásának 

nyilvántartásba vétele és 

az új forgalmi engedély 

kiállítása azonnal 

megtörténik az 

okmányirodai ügyintézés 

során. Amennyiben 

valamilyen okból 

közlekedési igazgatási 

hatóság az ügyintézés 

során nem jegyzi be 

azonnal az üzembentartó 

változást, úgy az érdemi 

határozatot a kérelem 

beérkezésétől számított 

21 napon belül kell 

meghozni.

A forgalmi engedély 

illetéke 6000 forint. 

Az igazolólap díja lassú 

jármű és a pótkocsi, 

valamint négykerekű 

segédmotoros kerékpár 

esetében 4800 forint. 

Fő szabályként vagyoni 

értékű jog visszterhes 

szerzése esetén a jármű 

tulajdonjogának 

megszerzésére irányadó 

illetékmérték 25 % -át kell 

illetékként megfizetni. 

85 Okmányirodai Osztály
Jármű forgalomból történő 

ideiglenes kivonása iránti kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) 

Korm. rendelet 19. melléklet

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, és a 

jármű tulajdonosa, 

üzembentartója és a 

törzskönyvvel jogszerűen 

rendelkező érintett 

ugyanaz, a hatóság 

azonnal bejegyzi a 

forgalomból történő 

ideiglenes kivonást és 

annak időtartamát a 

járműnyilvántartásba.

 fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj: 2300 Ft

86 Okmányirodai Osztály

Közúti közlekedési 

okmánykiállítással nem járó 

záradék bejegyzése, törlése iránti 

kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A záradék bejegyzésének/törlésének alapjául szolgáló tényt igazoló 

okiratot.

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

záradék bejegyzése, vagy 

törlése azonnal 

megtörténik

 fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj: 2300 Ft

87 Okmányirodai Osztály

Jármű átmeneti időszakra történő 

forgalomból kivonása iránti 

kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A kérelemhez csatolni kell: rendszámtáblát, kivéve a jármű 

eltulajdonítása esetét, a kérelemben megjelölt indokot tanúsító 

okirat másolatát, ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti 

jogosultság igazolása.

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, a 

hatóság azonnal bejegyzi 

a forgalomból történő 

átmeneti kivonást a 

járműnyilvántartásba.

 fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj: 2300 Ft



88 Okmányirodai Osztály
Jármű forgalomból történő 

végleges kivonása iránti kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A kérelem benyújtásakor az M1 (személygépkocsi), N1 (legfeljebb 

3500 kg össztömegű tehergépkocsi) kategóriájú, valamint a motoros 

triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges 

forgalomból történő kivonása esetén csatolni kell:

- a bontási átvételi igazolást, 

- a rendszámtáblát, 

- a jármű törzskönyvét ha az kiadásra került, 

- a jármű forgalmi engedélyét

- meghatalmazott eljárása esetén a teljes bizonyító erejű 

magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást. 

Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba 

helyezési szándéka nem áll fenn:

- a rendszámtáblát,

Az általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra, akkor 

az ügyfél által benyújtott 

kérelem alapján a járási 

hivatal a járművet az 

ügyintézés során azonnal 

kivonja a forgalomból és 

ennek tényét a 

járműnyilvántartásba 

bejegyzi.

 fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj: 2300 Ft

89 Okmányirodai Osztály

Jármű ideiglenes forgalomban 

tartásának engedélyezése iránti 

kérelem 

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre Ha az ügyfél képviselője jár el, a képviseleti jogosultság igazolása

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap, de ha a 

kérelem hiánytalanul 

kerül benyújtásra a jármű 

ideiglenes forgalomba 

helyezésére azonnal sor 

kerülhet.

Ideiglenes forgalomban 

tartási engedély kiadása 3 

500 Ft;

Egy pár ideiglenes 

rendszámtábla kiadása: 

13 000 Ft.

90 Okmányirodai Osztály

Jármű forgalomból történő 

ideiglenes kivonása hivatalból, a 

forgalmi engedély és hatósági 

jelzés bevonásával

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
hivatalból

Az eljárás valamely hatóság - rendőrség adóhatóság, bírósági 

végrehajtó - értesítésére, kérelmére vagy a közlekedési igazgatási 

hatóság észlelése alapján hivatalból indul, ami általában a hatóság 

által hivatalból beszerzendő adatokat dokumentumokat nem 

feltételez. Amennyiben a hatóságnak a tényállás tisztázásához mégis 

szüksége lenne olyan adatokra/dokumentumokra, amelyek nem 

állnak rendelekezésére, azokat a közigazgatási hatósági eljárásra 

vonatkozó, általános szabályok alapján szerzi be

Általános ügyintézési 

határidő, 21 nap
nincs

91 Okmányirodai Osztály
Jármű forgalomból történő 

átmeneti kivonása hivatalból

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
hivatalból Nem releváns

Általános ügyintézési 

határidő, 21 nap
nincs

92 Okmányirodai Osztály

Közúti közlekedési nyilvántartás 

járműnyilvántartásából egyedi 

adatszolgáltatás iránti kérelem

1999. évi LXXXIV. Tv. 3.§-a fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

Az ügyfélnek csatolnia kell kérelméhez az adatfelhasználás célját és 

jogalapját igazoló okiratot, a kérelmező képviseleti jogosultságának 

igazolását, amennyiben más nevében jár el. Jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 3 

hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem 

kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az 

Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat 

vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy 

ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, közjegyzői 

aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített 

másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló 

okiratot.

A kérelemnek a 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap.

54/1999.(XII.25.) BM 

rendelet melléklete 

szerinti igazgatási 

szolgáltatási díj

93 Okmányirodai Osztály
Külföldi hatósági engedély és 

jelzés bevonása

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
hivatalból  Nincs

Általános ügyintézési 

határidő
nincs



94 Okmányirodai Osztály

Közúti közlekedési parkolási 

igazolvány nyilvántartásból 

adatszolgáltatás iránti kérelem

1999. évi LXXXIV. Tv. 3.§-a fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A kérelemhez csatolni kell az adatfelhasználás célját és jogalapját 

igazoló okiratot. 

Ha más nevében jár el a kérelmező, akkor képviseleti jogosultságának 

igazolását. 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 

esetében: 

- 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél 

nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az 

Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat 

vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy 

ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, 

- közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd 

által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek közjegyző által 

hitelesített másolatát, 

- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

A kérelemnek a 

hatósághoz történő 

megérkezését követő 

naptól számított 21 nap.

54/1999.(XII.25.) BM 

rendelet melléklete 

szerinti igazgatási 

szolgáltatási díj

95 Okmányirodai Osztály
Vezetői engedély cseréje iránti 

kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt, vagy a 326/2011. 

(XII.28.) Korm. rendelet 2. § 10. pont b) alpontjában meghatározott 

eljárásban a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi 

feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló 

jegyzőkönyvet,

az egészségügyi alkalmassági véleményt,külföldi hatóság által 

kiállított vezetői engedély cseréje esetén a külföldi hatóság által 

kiállított vezetői engedélyt,

a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító 

igazolást

Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy az 

ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap. 

A vezetői engedély 

kiállítására irányuló 

eljárás illetéke 4000 

forint. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 

betöltött kérelmező 

esetében, valamint ha az 

egészségügyi hatóság 

előírása alapján a vezetői 

engedély érvényessége 1 

év vagy annál rövidebb, a 

vezetői engedély 

kiadásának illetéke 1500 

forint. Amennyiben a 

vezetői engedély 

cseréjére családi állapot 

változásból eredő 

névváltozás miatt kerül 

sor, úgy az eljárás 

illetékmentes. 

96 Okmányirodai Osztály
Első vezetői engedély kiállítása 

iránti kérelem 

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre az egészségügyi alkalmassági vélemény

Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy az 

ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap. 

Illetékmentes eljárás



97 Okmányirodai Osztály
Vezetői engedély pótlása iránti 

kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

a vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, 

elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet,

- igazolást az eljárás illetékének megfizetéséről.

Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy az 

ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap. 

Az eltulajdonított vezetői 

engedély pótlása 

illetékmentes. Az 

elvesztés vagy 

megsemmisülés miatti 

pótlás illetékköteles 

eljárás. 

A vezetői engedély 

kiállítására irányuló 

eljárás illetéke 4000 

forint. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 

betöltött kérelmező 

esetében, valamint ha az 

egészségügyi hatóság 

előírása alapján a vezetői 

engedély érvényessége 1 

év vagy annál rövidebb, a 

vezetői engedély 

kiadásának illetéke 1500 

forint.

98 Okmányirodai Osztály

Más EGT-államban kiállított 

vezetői engedély cseréje iránti 

kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

A kérelemhez csatolni kell a magyar vezetői engedély kiállításának 

alapjául szolgáló, más EGT-állam hatósága által kiállított vezetői 

engedélyt vagy a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 2. § 10. pont b) 

alpontjában meghatározott eljárásban a vezetői engedély 

eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentést, elvesztése vagy 

megsemmisülése esetén az erről szóló jegyzőkönyvet, (az okmány 

eltűnése, megsemmisülése esetén az eredeti vezetői engedélyt 

kiállító hatóság igazolását, valamint annak hiteles fordítását), 

az egészségügyi alkalmassági véleményt, valamint

a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító 

igazolást.

Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy az 

ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap. 

A vezetői engedély 

kiállítására irányuló 

eljárás illetéke 4000 

forint. Az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 

betöltött kérelmező 

esetében, valamint ha az 

egészségügyi hatóság 

előírása alapján a vezetői 

engedély érvényessége 1 

év vagy annál rövidebb, a 

vezetői engedély 

kiadásának illetéke 1500 

forint. Amennyiben a 

vezetői engedély 

cseréjére családi állapot 

változásból eredő 

névváltozás miatt kerül 

sor, úgy az eljárás 

illetékmentes. 



99 Okmányirodai Osztály
Nemzetközi vezetői engedély 

kiállítása iránti kérelem

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre

2 db igazolványkép (arckép), valamint a nemzetközi vezetői engedély 

kiadása díjának megfizetését tanusító igazolás

 Amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a kérelem 

és mellékletei, valamint a 

hatóság rendelkezésére 

álló adatok (ide értve az 

olyan adatokat is, 

amelyek szolgáltatására a 

kérelmező nem 

kötelezhető) alapján a 

tényállás tisztázott, úgy az 

ügyintézési határidő 8 

nap, egyéb esetben az 

ügyintézési határidő 21 

nap, azonban - tekinttel 

arra, hogy a nemzetközi 

vezetői engedély helyi 

kiállítású okmány - az ügy 

valamennyi jogszabályi 

feltétel fennállása esetén 

helyben, azonnal 

elintézésre kerül.

2.300 Ft igazgatási 

szolgáltatási díj

100 Okmányirodai Osztály
Vezetési jogosultság 

szüneteltetése

A közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról 

szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. 

§ (1) bekezdés a) pontja

fellebbezés
2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bek.
kérelemre Nem releváns

Általános ügyintézési 

határidő 21 nap
Nem releváns

101 Gyámügyi Osztály titkos örökbefogadás
331/2006.(XII.23.)Korm.r.7.§.(2) bek. 

c.)pont
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre

Gyermekvédelmi Szakszolgálat nyújtja be a gyermekre vonatkozó 

igazolásokat ,szakvéleményeket .Gyer.45. §. (8).bek.   Gyer. 41.§. (1-2) 

bek.  öf.jövedelemigazolása, eü.igazolás  Gyer.41.§. (3) bek.

2 hónap

102 Gyámügyi Osztály nyílt örökbefogadás
331/2006. (XII.23.) Korm.r.7.§. (2). bek. c. 

)pont
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre

 közhasznú szervezet közreműködését  igazoló irat, 

öf.jövedelemigazolása ,eü.igazolás Gyer.41.§. (3) bek.
2 hónap

szükség esetén ügyfél 

viseli

103 Gyámügyi Osztály nemzetközi örökbefog. 331/2006.(XII.23.)Korm.r.  7.§. (2). bek. fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre Központi Hatóság csatolja az iratokat  Gyer. 50. §. (1) bek. 2 hónap

104 Gyámügyi Osztály kapcsolattartás 331/2006 (XII.23) Korm.r. 9.§ a) pont fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre 21 nap
szükség esetén ügyfél 

viseli

105 Gyámügyi Osztály kiskorú vagyona
331/2006 (XII.23.) Korm.r.11.§ a), e), f) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
21 nap

106 Gyámügyi Osztály
gyermektartásdíj állam általi 

megelőlegezése
331/2006. (XII.23) Korm.r.5.§ (b) pontja fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre

Gyer 69. §. (4)- jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolások, jogerős 

bírósági határozat, 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv, 

nagykorú gyerek esetén középfokú nappali oktatás munkarendje 

szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat

21 nap

107 Gyámügyi Osztály családba fogadás 331/2006 (XII.23.) Korm.r. 9.§ e) pontja fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre Gyer. 21 nap

108 Gyámügyi Osztály gyámság 331/2006 (XII.23.) Korm.r. 10.§ fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§
hivatalból és 

kérelemre is
Ptk. 4:223 . §  (1)-(2) 21 nap

109 Gyámügyi Osztály
utógondozás     utógondozói 

ellátás
331/2006 (XII.23.) Korm.r. 4.§ i) pontja fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
Gyer. 124.§ 21 nap

110 Gyámügyi Osztály otthonteremtési támogatás 331/2006 (XII.23.) Korm.r. 9.§ e) pontja fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre Gyer. 77. §. (1) 21 nap

111 Gyámügyi Osztály nevelésbe vétel felülvizsgálata 331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  4.§ fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§
hivatalból és 

kérelemre is
Gyer. 115. §  (1)-(2) 21 nap

112 Gyámügyi Osztály családi pótlék felülvizsgálata
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet 4§ p) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
21 nap

113 Gyámügyi Osztály védelembe vétel
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  4§ n) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
21 nap

114 Gyámügyi Osztály megelőző pártfogás
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet   4§ n) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§ hivatalból 21 nap



115 Gyámügyi Osztály ideiglenes hatályú elhelyezés
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  4 § c) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
30/35 nap

116 Gyámügyi Osztály nevelésbe vétel
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet 4§ d) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
35 nap

117 Gyámügyi Osztály
eltűnt személyek holtnak 

nyilvánítási kérése
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  8/A. § nincs jogorvoslat kérelemre 149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 12. §, 12/A. §. 21 nap nincs

118 Gyámügyi Osztály Gondozási hely megváltoztatása
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  4§ r) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
21 nap

119 Gyámügyi Osztály

családi jogállás rendezése 

(születendő és megszületett 

gyermek esetében) - teljes 

hatályú apai elismerő nyilatkozat 

felvétele, - képzelt szülő 

megállapítása, - peres ügyek, - 

gyermek család-és utónevének 

meghatározása, - ismeretlen 

szülőtől származó gyermek, - 

rendezetlen családi jogállású 

gyermek, - apa/anya adatai nélkül 

anyakönyvvezett gyermek, - 

titkolt tehességből született 

gyermek.

331/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet  6. §-a, 

6/A.§-a, 10. § e); 2013. évi V. tv. 2: 3. §, 2: 

12. §, 4:98. §-4:118. §, 4:163. §; 149/1997. 

(IX. 10.) Korm.rendelet  54. §-64/B. §, 

130/A. §; 1997. évi XXXI. Tv. 12. § (3) 

fellebbezés

Ket. 98. §-100 .§, 102. §; 

331/2006. (XII. 23.) 

Korm.r. 2. § (3)

hivatalból és 

kérelemre is

születendő gyermek esetében: - az anya várandós kiskönyve, - 

szakorvosi igazolás, - érvényes személyes okmányok, - családi 

állapotot igazoló státusz lap, - jogerős bírósági ítélet a házassági 

bontóperről, - kiskorú szülőknél a törvényes képviselők jelenléte                    

megszületett gyermek esetében:                                            - érvényes 

személyes okmányok, családi állapotot igazoló státusz lap, - jogerős 

bírósági ítélet a házassági bontóperről

21 nap nincs

120 Gyámügyi Osztály
kiskorú házasságkötésének 

engedélyezése

2013. évi V. tv. 4:9. §, 4:11. §; 149/1997. 

(IX. 10) Korm.rendelet  34. §-36. §; 

218/2012. (VIII. 13) Korm.rendelet  1. § (1), 

2. § (1) a), 331/2006. (XII. 23) 

Korm.rendelet . 9. § h)

fellebbezés

Ket. 98. §-100 .§, 102. §; 

331/2006. (XII. 23.) 

Korm.r. 2. § (3)

kérelemre 149/1997. (IX. 10) korm.r. 34. §-36. § 21 nap nincs

121 Gyámügyi Osztály

eseti gyám rendelése:         

méhmagzat esetében, ha az anya 

kiskorú, valamint megszületett 

gyermeknél, ha az anya kiskorú és 

a kórházból haza kell vinni a 

gyermeket

2013. évi V. tv.  2:12. §, 2:3. §; 149/1997. 

(IX. 10) Korm.rendelet  54. §-59. §; 130/A. 

§; 331/2006. (XII. 23) Korm.rendelet  10. § 

e)

fellebbezés

Ket. 98. §-100 .§, 102. §; 

331/2006. (XII. 23.) 

Korm.r. 2. § (3)

hivatalból és 

kérelemre is
149/1997. (IX. 10) korm.r. 54. §-59. §, 130/A. § 21 nap nincs

122 Gyámügyi Osztály

gondnoksági eljárást megelőző 

intézkedések (zárlat elrendelés, 

zárgondnokrendelés, ideiglenes 

gondnokrendelés)

331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  10.§ b) 

pontja, 10. § e) pontja

fellebbezésnek 

nincs helye

149/1997.(IX.10.) Korm. 

Rend. 130/D. § (2) 

bekezedés

hivatalból és 

kérelemre is

149/1997.(IX.10.) korm. end. 130/B. § (1) bekezedés a) pontja, (2) 

bekezdés a)-b) pontja
soron kívül nincs

123 Gyámügyi Osztály gondnokság alá helyezési eljárás
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  8. § (1) 

bekezdés e) pontja
nincs jogorvoslat

hivatalból és 

kérelemre is
149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 145. § (3) - (5) bekezedés 21 nap nincs

124 Gyámügyi Osztály
gondnokság alá helyezési 

felülvizsgálata

331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  8. § (1) 

bekezdés e) pontja
nincs jogorvoslat

hivatalból és 

kérelemre is
149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 145. § (3) - (5) bekezedés 21 nap nincs

125 Gyámügyi Osztály gondnokrendelés
331/2006 (XII.23.)Korm.rendelet  10. §  e) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is

149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 131. § (1) - (2) bekezedés , 133.§ 

(1)bekezdés
21 nap nincs

126 Gyámügyi Osztály gondnokoltak vagyoni ügye 331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  11. §  fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§
hivatalból és 

kérelemre is

149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 146. § (3) - (4) - (4a)bekezdés, 153. §,  

158.§ 
15 /21 nap nincs

127 Gyámügyi Osztály
támogató kirendelése, és 

felülvizsgálata

331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet 10. §  g) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
jogerős bírósági határozat, támogatotti igény 15 /21 nap nincs

128 Gyámügyi Osztály előzetes jognyilatkozat 
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  10. §  f) 

pontja
nincs jogorvoslat Ket. 98-100.§., 102.§ kérelemre 21 nap nincs

129 Gyámügyi Osztály
eseti gondnokrendelése, 

felmentése

331/2006 (XII.23.)Korm.rendelet  10. §  e) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 12. § 21 nap nincs

130 Gyámügyi Osztály eseti gyám rendelése, felmentése
331/2006 (XII.23.)Korm.rendelet 10. §  e) 

pontja
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 12. §, 130/A. § (2) bek. 8 nap nincs

131 Gyámügyi Osztály
ügygondnok rendelése, 

felmentése

331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  10. §  e) 

pontja, 11/A. § 
fellebbezés Ket. 98-100.§., 102.§

hivatalból és 

kérelemre is
149/1997.(IX.10.) Korm. rend. 12. §, 130/A. § (2) bek. 21 nap nincs

132 Gyámügyi Osztály örökbefogadhatóvá nyilvánítás
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  7.§,Gyer 

37.§
fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§

hivatalból és 

kérelemre is
Gyer.37.§(4) soron kívül Gyer.37.§(3)

133 Gyámügyi Osztály
örökbefogadásra való alkalmasság 

megállapítása,felülvizsgálata

331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  7.§(1) 

a),Gyer 38.§-39/A §
fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre Gyer.39.§(1) 21 nap

134 Gyámügyi Osztály
örökbefogadott származásának 

megismerése

331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  7.§(2) 

f),Gyer 53§-53/C§
fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre Gyer.53/A. §(4)-(5) bek,53/B. § és 53/C.§ 21 nap



135 Gyámügyi Osztály örökbefogadás felbontása
331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet 7.§ (2) 

d),Gyer 48 §
fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre Gyer.48.§(1)-(2) bek. 21 nap

136 Gyámügyi Osztály

szülői jognyilatkozat felvétele 

gyermeke örökbefogadásához és 

jognyilatkozat gyh-i jóváhagyása

331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  7.§ (2) 

b),7.§ (1) a);Gyer 44 §
fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre Gyer.44.§

2 hónap Gyvt.128/B.§(3) 

bek.

137 Gyámügyi Osztály
titkolt terhesség esetén gyermek 

lakóhelyének megállapítása

331/2006 (XII.23.) Korm.rendelet  6/A.§ 

(1),Gyer 64/A.§-64/B. §
fellebbezés Ket.96-98.§.,102.§ kérelemre Gyer.64/A.§

soron kívül 

Gyer.64/A.§(5) bek.

138 Gyámügyi Osztály

Peren kívül i jogi segítségnyújtás

 engedélyezése

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi 

LXXX. tv. (Jst.) 1.§ (1) és (2) bekezdése, 2.§, 

3.§; 

A jogi segítségnyújtás igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 56/2007. 

(XII.22.) IRM rendelet (Vhr.) 4.§

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

A jogi segítségnyújtásról 

szóló 2003. évi LXXX. tv. 

(Jst.) 23.§ (2) bekezdése, 

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 

56/2007. (XII.22.) IRM rendelet (Vhr.) 

4.§, 11.§, 17.-20.§

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(A jogi segítségnyújtásról 

szóló 2003. évi LXXX. tv. 

(Jst.)  23.§ (1) bekezdése), 

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

139 Gyámügyi Osztály

Pártfogó Ügyvédi képviselet 

engedélyezése polgári 

eljárásban

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Jst. 11.§, Jst. 11/A.§ (1) bekezdése, Jst. 

11/B.§ (1) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Vhr.

4.§, 11.§, 17.§-20.§

60.-64.§

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(Jst. 23.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

140 Gyámügyi Osztály

Pártfogó Ügyvédi képviselet 

engedélyezése büntetőeljárásban

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Jst. 17.§ (1) bekezdése

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. 

Törvény  343.§ (3) beklezdése

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre
Vhr.

4.§, 11.§, 17.§-20.§

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(Jst. 23.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

141 Gyámügyi Osztály

Pártfogó ügvédi díj 

megállapítása

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Jst. 62.§ (1) bekezdés a) és b) pontja

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Az ügyvédnek a pert megelőző és a peren 

kívül végzett tevékenységének 

 igazolása okiratilag alátámasztottan 

(pl. tárgyalási jegyzőkönyv, megszerkesztett okiratok stb.)

A közigazgatási 

hatósági eljárás 

és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 

2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) 33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)



142 Gyámügyi Osztály

Határon átnyúló tartási ügyekben 

érkező jogi segítségnyújtás iránti 

kérelem

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Jst. 12.§ c) pontja

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Vhr. 

54.§ (1)-(2) bekezdés, 

60.§, 61.§, 64.§

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(Jst. 23.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

143 Gyámügyi Osztály

határon átnyúló polgári vagy 

kereskedelmi jogvitákban 

kezdeményezett jogi 

segítségnyújtás iránti kérelem

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Jst. 60.§

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Az Európai Tanácsnak a határon 

átnyúló vonatkozású jogviták esetén 

az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

 megkönnyítése érdekében 

az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre 

vonatkozó közös minimumszabályok 

megállapításáról szóló 

2003/8/EK irányelvének a 16. cikke szerinti nyomtatvány

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor l

ehetőség szerint azonnal,

 de legkésőbb öt napon 

belül, 

az írásban benyújtott 

kérelem alapján

 tizenöt napon belül

(Jst. 23.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

144 Gyámügyi Osztály
pártfogó ügyvéd kirendelése

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Jst. 61.§ (2) bekezdése

fellebbezés

(Kormányhivatal

)

(ügyet 

érdemben 

elbíráló 

határozat 

vagy eljárást 

megszüntető

végzés elleni 

fellebbezésben 

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Kirendelés alóli  felmentés iránti kérelem

esestén szükség szerint  a kérelemindokoltságát, valamint a per 

folyamatban létét

alátámasztó okiratok

A kérelem benyújtását 

követően 

soron kívül, de legfeljebb 

3 munkanapon belül

(Vhr.. 80.§ (1) bekezdése)

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

145 Gyámügyi Osztály

pártfogó ügyvédi díj, 

jogi segítői

díj visszatérítése

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Jst. 2.§ (2) bekezdése,11/A.§ (3) 

bekezdése, 11/B.§ (3) bekezdése, 27.§ (2) 

bekezdése,62.§ (2) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre nem releváns

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

nem releváns

146 Gyámügyi Osztály

Támogatásra való 

jogosutlság felülvizsgálata

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Jst. 56.§ (1) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

hivatalból
Vhr.

4.§, 11.§, 17.-20.§

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyisntézési határidő

nem releváns



147 Gyámügyi Osztály

Visszatérítési kötelezettség 

elmulasztása esetén halasztás 

vagy részletfizetés engedélyezése 

iránti eljárás

(jogi segítségnyújtás)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Jst. 37.§

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre
Ket.

74.§(1)-(2) bekezdései

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

148 Gyámügyi Osztály

Visszatérítési kötelezettség alóli 

mentesítés iránti méltányossági 

kérelem

(jogi segítségnyújtás)

Jst. 62.§ (3)

Vhr. 99./A§

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Vhr. 4.§, 11.§, 

17.-20.§, 

99/A.§ (1) bekezdés

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

A jogi segítségnyújtás 

igénybe vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 28. 

pont 

Jst.39.§ (9) bekezdés)

149 Gyámügyi Osztály

Azonnali pénzügyi segély 

megállapítása 

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

 A bűncselekmények áldozatainak 

segítéséről 

és az állami kárenyhítésről szóló 

2005. évi CXXXV. törvény (Ást.)

4.§ (1) bekezdése, 10.§ (1) és (1a) 

bekezdései  

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre

Ást. 10.§ (5) bekezdése, 

szükség szerint  a krízishelytzet 

fennállását megalapozó iratok

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor ha a 

döntéshez szükséges 

iratok rendelzésre állnak  

soron kívüll,

 egyébként a szükséges 

iratok és igazolások 

beszerzését követő 8 

napon belül

(Ást. 23.§ (1) bekezdése)

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)

150 Gyámügyi Osztály

Okámnypótláshoz hatósági

bizonyítvány

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Ást.4.§ (1) bekezdése, 10.§ (1) és (1a) 

bekezdései  

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre Ást. 10.§ (5) bekezdése

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor ha a 

döntéshez szükséges 

iratok rendelzésre állnak  

soron kívüll,

 egyébként a szükséges 

iratok és igazolások 

beszerzését követő 8 

napon belül

(Ást. 23.§ (1) bekezdése)

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)

151 Gyámügyi Osztály

Jogi Segítségnyújtás igénybe 

vételéhez hatósági

bizonyítvány

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Ást.4.§ (1) bekezdése, 10.§ (1) és (1a) 

bekezdései  

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre Ást. 10.§ (5) bekezdése

A kérelem személyesen 

történő 

benyújtásakor ha a 

döntéshez szükséges 

iratok rendelzésre állnak  

soron kívüll,

 egyébként a szükséges 

iratok és igazolások 

beszerzését követő 8 

napon belül

(Ást. 23.§ (1) bekezdése)

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)



152 Gyámügyi Osztály
Kárenyhítésre továbbítás

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Ást.4.§ (1) bekezdése, 10.§ (1) és (1a) 

bekezdései  

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre Ást. 10.§ (5) bekezdése

A támogató hatóság a 

nyomtatványt és annak 

mellékleteit a beérkezést 

követő 

3 munkanapon belül 

továbbítja a döntő 

hatósághoz.

(Az áldozatsegítő 

támogatások 

igénybevételének 

részletes 

szabályairól1/2006. (I. 6.) 

IM rendelet 16/A§) 

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)

153 Gyámügyi Osztály
támogatás visszatérítése

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Ást.15.§ (1) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

hivatalból nem releváns

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyisntézési határidő

nem releváns

154 Gyámügyi Osztály

Visszatérítési kötelezettség 

elmulasztása esetén halasztás 

vagy részletfizetés engedélyezése 

iránti eljárás

(áldozatsegítés)

Az igazságügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 

10.§ (1) bekezdése

Ást.15.§ (4) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon a 

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

jár el)

 Ket.98.§ (1) bekezdése,

Az igazságügyi 

szolgáltatásokkal 

kapcsolatos egyes 

feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI. 29.) 

Korm. rendelet 10.§ (1) 

bekezdése

kérelemre
Ket.

74.§(1)-(2) bekezdései

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

Az áldozatsegítő 

szolgáltatás igénybe 

vételére irányuló 

eljárás tárgyánál fogva 

illetékmentes.

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

33.§ (2) bekezdés 19. 

pont, 

Ást 17.§)

155 Gyámügyi Osztály

támogatási feltételeknek való 

megfelelés 

megállapítása

(lakáscélú állami támogatások)  

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. pontja 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához 

kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) 

Korm. Rendelet  4.§ (3) bekezdése

Az otthonteremtési kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13.§ (2) 

bekezdése

fellebbezés

(másodfokon 

Budapest 

Főváros 

Kormányhivatala 

jár el)

A lakáscélú állami 

támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. 

rendelet 

18.§ (13) bekezdése

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 13.§ (2) 

bekezdése

kérelemre

A hitelintézet bocsátja 

rendelkezésre  aszükséges iratokat 

a járási hivatal ez irányú megkeresésére

(a lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 

18.§ (13) bekezdése,

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 39.§ (1) 

aekezdése,

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 

otthonteremtési kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet 28.§(1) bekezdése

Az otthonteremtési kamattámogatásról 341/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 13.§ (3) bekezdése)

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

3.000,- Ft általános 

mértékű illeték

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

29.§ (1) bekezdés )



156 Gyámügyi Osztály

visszatérítési köteklezettség 

fefüggezsztése, 

állami jogosultság 

felvüggesztés időtartama

alatti átjegyzése

(lakáscélú állami támogatások)

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. pontja 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához 

kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) 

Korm. Rendelet  4.§ (3) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon 

Budapest 

Főváros 

Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

kérelemre

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 

21/A.§ (9) bekezdése

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

59.§-a

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 

otthonteremtési kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet 

43.§-a

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

3.000,- Ft általános 

mértékű illeték

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

29.§ (1) bekezdés )

157 Gyámügyi Osztály

állami jogosultság 

közvetlen átjegyzése

(lakáscélú állami támogatások)

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. pontja 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához 

kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet  4.§ (3) bekezdése

fellebbezés

(másodfokon 

Budapest 

Főváros 

Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

kérelemre

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 

21/A.§ (9) bekezdése

Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

59.§-a

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 

otthonteremtési kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet 

43.§-a

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

3.000,- Ft általános 

mértékű illeték

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

29.§ (1) bekezdés )

158 Gyámügyi Osztály
hatósági ellenőrzés

(lakáscélú állami támogatások)

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. pontja 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához 

kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) 

Korm. Rendelet  4.§ (3) bekezdése

Az otthonteremtési kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) 

bekezdése 23. pontja

fellebbezés

(másodfokon 

Budapest 

Főváros 

Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 13.§ (2) 

bekezdése 

hivatalból nem releváns

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyintézési határidő

nem releváns



159 Gyámügyi Osztály

támogatás visszatérítésére 

kötelezés

(lakáscélú állami támogatások)

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. pontja 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához 

kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) 

Korm. Rendelet  4.§ (3) bekezdése

Az otthonteremtési kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) 

bekezdése 23. pontja

fellebbezés

(másodfokon 

Budapest 

Főváros 

Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 13.§ (2) 

bekezdése 

hivatalból nem releváns

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyisntézési határidő

nem releváns

160 Gyámügyi Osztály

Visszatérítési kötelezettség 

elmulasztása esetén halasztás 

vagy részletfizetés engedélyezése 

iránti eljárás

(lakáscélú állami támogatások)

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rend.

1.§ (4) bekezdés 18. pontja 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához 

kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet  4.§ (3) bekezdése

Az otthonteremtési kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) 

bekezdése 23. pontja

fellebbezés

(másodfokon 

Budapest 

Főváros 

Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 13.§ (2) 

bekezdése 

kérelemre
Ket.

74.§(1)-(2) bekezdései

A Ket.33.§ (1) és (1a) 

bekezdései  szerinti 

általános  ügyintézési 

határidő

3.000,- Ft általános 

mértékű illeték

(1990. évi XCIII. törvény 

az illetékekről 

29.§ (1) bekezdés )

161 Gyámügyi Osztály

támogatás átvezetése

visszatérítési kötelezettsége 

felfüggesztésének nem teljesítése 

esetén

(lakáscélú állami támogatások)

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet  

1.§ (4) bekezdés 18. pontja 

Az új lakások építéséhez, vásárlásához 

kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 17/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet  4.§ (3) bekezdése

Az otthonteremtési kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.§ (1) 

bekezdése 23. pontja

fellebbezés

(másodfokon 

Budapest 

Főváros 

Kormányhivatala 

jár el)

Az új lakások építéséhez, 

vásárlásához kapcsolódó 

lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II. 10.) 

Korm. rendelet

2.§(1) bekezdése

A használt lakás 

vásárlásához, 

bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési 

kedvezményről  szóló 

17/2016. (II. 10.) Korm. 

Rendelet  4.§ (3) 

bekezdése

Az otthonteremtési 

kamattámogatásról 

341/2011. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 13.§ (2) 

bekezdése 

hivatalból nem releváns

A Ket.33.§ (1) bekezdése 

szerinti 21 napos 

ügyisntézési határidő

nem releváns



162 Hatósági Osztály

a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek közlekedési 

kedvezményei

a súlyos mozgáskorlátozott személyek 

közlekedési kedvezményeiről szóló 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 3.§ a)
bíróság

a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról 

1993. évi III. törvény 4.§ 

(6)

kérelemre

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. Rendelet 7.§ (3) 21 nap 0

163 Hatósági Osztály Időskorúak járadéka 1993. évi III. törvény 32/A. §; 32/B. § (1) fellebbezés
63/2006. (III.27.) Korm. 

Rendelet 6/A. § (2)

hivatalból és 

kérelemre is

63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 3. § (1) jövedelem tipusának 

megfelelő irat
21 nap 0

164 Hatósági Osztály Ápolási díj 1993. évi III. törvény 32/A. §; 41. § - 44. § fellebbezés
63/2006. (III.27.) Korm. 

Rendelet 6/A. § (2)
kérelemre 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 25. §; 25/A. § 21 nap 0

165 Hatósági Osztály Közgyógyellátás 1993. évi III. törvény 32/A. §; 50.§ (4) fellebbezés
63/2006. (III.27.) Korm. 

Rendelet 6/A. § (2)
kérelemre 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 35. § (2) 21 nap 0

166 Hatósági Osztály
Egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság
1993. évi III. törvény 32/A. §; 54. § fellebbezés

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

Rendelet 6/A. § (2)
kérelemre

63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 3. § (1) jövedelem tipusának 

megfelelő irat, vagyonnyilatkozat
10 nap 0

167 Hatósági Osztály Hadigondozás 1994. évi XLV. 26. § (2) fellebbezés

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

Rendelet 6/A. § (2), 

1994. évi XLV. 26. § (4)

kérelemre
személyi okmányok, halotti anyakönyvi kivonat, nyilatkozat nemzetiz 

gondozásra vonakozóan
21 nap 0

168 Hatósági Osztály Tanköteles tanulók nyilvántartása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 45. § (8) bekezdés
- - - - -

169 Hatósági Osztály
Szakértői véleményekkel 

kapcsolatos felülvizsgálti kérelem

A pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről szóló 15/2013. EMMI 

rendelet 40. § (1)

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre 21 0

170 Hatósági Osztály
Szakértői vizsgálaton való 

megjelentésre kötelezés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 47. § (6) bekezdés
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre 21 0

171 Hatósági Osztály Honosítás
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi 

LV. törvény 13. § (1) a), (4).
- - kérelemre

1993. évi LV. tv. 14.§  (3) bek. (5) bek., 125/1993 (IX.22.) Korm. 

Rendelet  3.§ (3)-(6) bek., 125/1993 (IX.22.) Korm.Rendelet (7)-(10) 

bek.,125/1993 (IX.22) Korm. Rendelet  3/A §

Átvételtől számított 5 

napon belül továbbítandó
0

172 Hatósági Osztály

Egyházi és magán köznevelési 

intézmények nyilvántartásba 

vétele

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény (Nkt.) 21. § (2), (4), (9) 

bekezdés

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre Nkt. 21. § (2) bekezdés 21 nap 3 000 Ft

173 Hatósági Osztály

Egyházi, magán és nemzetiségi 

önkormányzati köznevelési 

intézmények működésének 

engedélyezése

Nkt. 23. § (3), (6) bekezdés Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 159. § (2) bekezdés

45 nap 3 000 Ft

174 Hatósági Osztály

Egyházi, magán és nemzetiségi 

önkormányzati köznevelési 

intézmények fenntartóinak 

törvényességi ellenőrzése

Nkt. 34. § (1), (2) bekezdés Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése, az Oktatási 

Hivatalról szóló 

121/2013. (IV.26.) Korm. 

rendelet 4. § 

hivatalból 45 nap

175 Hatósági Osztály
Köznevelési intézmények hatósági 

ellenőrzése
Nkt. 79. § (2)-(7) bekezdés Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése, az Oktatási 

Hivatalról szóló 

121/2013. (IV.26.) Korm. 

rendelet 4. § 

hivatalból 45 nap



176 Hatósági Osztály

Iskolakijelölés fegyelmi vétség 

miatt az intézményből kizárt, vagy 

a tanév folytatásától eltiltott 

tanulók számára

Nkt. 58.  § (5) bekezdés Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre 3 munkanap illetékmentes

177 Hatósági Osztály
A tankötelezettség teljesítése a 

Hídprogramra jelentkezők részére

A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 182. § 

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1) 

bekezdése, 99. § (1) 

bekezdése, 102. § (1) 

bekezdése 107. § (2) 

bekezdése

kérelemre 21 nap illetékmentes

178 Hatósági Osztály aktív korúak ellátása

A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4/A § (1) 

bekezdés c) pontja

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

kérelemre 63/2006 (III.27) Korm.rendelet 4. melléklet 8 nap  -

179 Hatósági Osztály

temetkezési szolgáltatási 

tevékenység engedélyezése, 

ellenőrzése

145/1999. (X.01.) Korm.rendelet 59. § (1) 

bekezdés a) pontja
Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

hivatalból és 

kérelemre is
 - 8 nap  D 15.000 Ft

180 Hatósági Osztály
temető üzemeltetésének 

ellenőrzése

145/1999. (X.01.) Korm.rendelet 59. § (1) 

bekezdés b) pontja
Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

hivatalból  - 21 nap  -

181 Hatósági Osztály

üzletszerű társasházkezelő és 

ingatlakezelői tevékenység 

felügyelete

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti 

hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. 

(X.2) Korm.rendelet 1. §

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

hivatalból és 

kérelemre is
 - 21 nap I 3000Ft

182 Hatósági Osztály
Víziközmű-törzshálózatba bekötés 

egyes esetében szolgalom alapítás

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet - a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 31. § (6)

Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

kérelemre  - 21 nap I 3000Ft

183 Hatósági Osztály

Állandó- vagy ideiglenes és 

cirkuszi menazséria létesítésével, 

működési engedélyezésével, 

nyilvántartásával,felügyeletével, 

ellenőrzésével,Úti naplók 

kiadásával és leadásával 

kapcsolatos feladatok ellátása.

222/2007(VIII.29) Korm.rendelet , 41/1997. 

(V.28.) FM r., 
Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. tv. 

98.99.§

kérelemre #ÉRTÉK! 21 nap

184 Hatósági Osztály

Állandó- vagy ideiglenes és 

cirkuszi menazséria létesítésével, 

működési engedélyezésével, 

nyilvántartásával,felügyeletével, 

ellenőrzésével,Úti naplók 

kiadásával és leadásával 

kapcsolatos feladatok ellátása.

222/2007(VIII.29) Korm.rendelet , 41/1997. 

(V.28.) FM r., 
Fellebbezés

A közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. Tv. 

98.99.§

kérelemre #ÉRTÉK! 21 nap

185 Építésügyi Osztály
Építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági szolgáltatás

1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3§
nincs - kérelemre 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 3§ 15 nap nincs

186 Építésügyi Osztály Építési engedélyezési eljárás
1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és 

a312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17§
fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7§, 17§ (6) továbbá a 5. sz. 

melléklet valamint a 8. számú melléklet szerinti dokumentációkat.
21nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint



187 Építésügyi Osztály Összevont engedélyezési eljárás
1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és 

a312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23§
fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. endelet 24§, (1) és a 28§ (2) szerinti 

dokumentációkat.
21+21nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

188 Építésügyi Osztály Összevont telepítési eljárás
1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és 

a312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29§
fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. endelet 31§, a 32§ (1) és a 35§ (2) szerinti 

dokumentációkat.
21+21nap

1991. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

189 Építésügyi Osztály
OTÉK előírásától való eltérés 

engedélyezése

1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36§
fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7§, és a 36§ (3) szerinti 

dokumentációkat.
21nap

1992. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

190 Építésügyi Osztály
Használatbavételi engedélyezési 

eljárás

1997 .évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39§
fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre 312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 39§ (8) szerinti dokumentációkat. 15nap

1993. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

191 Építésügyi Osztály
Fennmaradfási engedélyezési 

eljárás

1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42§
fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42§ (4) szerinti dokumentációkat. 21nap

1994. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

192 Építésügyi Osztály Bontási Engedélyezési eljárás
1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45§
fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45§ (2) szerinti dokumentációkat. 21nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

193 Építésügyi Osztály
Engedély hatályának 

meghosszabbítása

1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 50§
fellebbezés Ket 98. § (1) kérelemre 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 51§ (2) szerinti dokumentációkat. 10nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

194 Építésügyi Osztály
Jogutódlás tudomásul vételi 

eljárása

1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 53§
nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre nincs 21nap

1990. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

195 Építésügyi Osztály
Használatbavétel tudomásulvételi 

eljárása

1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 54§
nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre nincs 15nap

1991. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

196 Építésügyi Osztály

Veszélyhelyzet esetén végzett 

munkálatok bejelentésének 

tudomásulvételi eljárása

1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 55§
nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre nincs 15 nap

1992. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

197 Építésügyi Osztály Hatósági bizonyítvány (építésügyi)
1997. évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és 

a312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56§
nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre nincs 10 nap

1993. évi XCIII. törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

198 Építésügyi Osztály
Szakhatósági eljárás és szakkérdés 

vizsgálat

1997.évi LXXVIII. törvény 34§ (2) és a 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 57§
nincs Ket 98. § (3) (4) kérelemre vizsgálandó dokumentáció 15 nap nincs

199 Építésügyi Osztály

Építésfelügyeleti hatósági 

ellenőrzés - építőipari kivitelezés 

helyszíni ellenőrzése

1997. évi LXXVIII. Tv. 46.§ és a 312/2012. 

(XI. 8.) Korm.r. 61.§
nincs nincs

hivatalból és 

kérelemre is
nincs nincs nincs

200 Építésügyi Osztály Építésrendészeti eljárás
1997. évi LXXVIII. tv. 46.§ és a 312/2012. 

Korm.r. 67.§
fellebbezés Ket. 98.§ (1)

hivatalból és 

kérelemre is
nincs 60 nap

1990. évi XCIII. Törvény 

XV. Számú melléklete 

szerint

201 Építésügyi Osztály Jókarbantartási kötelezési eljárás
1997. évi LXXVIII. tv. 46.§ és a 312/2012. 

Korm.r. 69.§
fellebbezés Ket. 98.§ (1) hivatalból nincs 21 nap nincs

202 Építésügyi Osztály

Egyszerű bejelentéshez kötött 

épületek elkészültét tanúsítú 

hatósági bizonyítvány kiállítása

1997. évi LXXVIII. tv. 33/A és a 155/2016. 

(VI.13.) Korm.r. 6.§
nincs Ket. 98.§ (3) és (4) kérelemre 155/2016. (VI. 13.) Korm.r. 6.§ 10nap

1997. évi LXXVIII. tv. 

1.melléklet

203 Építésügyi Osztály
Hatósági bizonyítvány kiállítása 

(felügyelet)
nincs nincs nincs kérelemre nincs nincs nincs

204

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Az élőállat- és állati eredetű 

melléktermék szállító járművek 

gyep és ebrendészeti tevékenység 

végzésének, karantén helyek 

engedélyezése.

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 23. § (1) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

205

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Az élelmiszerüzemekből származó 

melléktermékek takarmányként 

történő felhasználásának 

engedélyezése

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 23. § (1) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

206

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Az állatgyógyászati készítmények 

forgalmazásának engedélyezése

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 23. § (1) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs



207

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Az élelmiszerlánc felügyelet alá 

tartózó helyek ellenőrzése

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 18. § (3) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból 21 nap nincs

208

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Az állatok egyedi azonosítási 

rendszerének működtetése, 

ellenőrzése

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 18. § (3) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés

hivatalból és 

kérelemre is
nincs 21 nap nincs

209

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Állatok vagy egyéb áru 

nemzetközi szállításához 

bizonyítvány kiállítása

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 23. § (1) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

210

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Állatállomány mentességi igazolás 

kiállítása

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 23. § (1) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

211

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Húsvizsgálati döntés
383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 23. § (1) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap

63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 1. sz melléklet 3. 

pont

212

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Állategészségügyi Járványügyi 

intézkedések elrendelése

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 18. § (3) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból nincs 21 nap nincs

213

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Építésügyi eljárásban szakhatósági 

állásfoglalás kiadása
312/2012. (XI.8) Korm. Rendelet 12.§ (1) 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

214

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Földforgalmi törvényhez 

kapcsolódó igazolás kiadása
383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 21. §  a) 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

215

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Élelmiszerlánc-biztonsági 

intézkedések elrendelése

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 18. § (1) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból nincs 21 nap nincs

216

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

állategészségügyi kártalanítási 

eljárás 5 millió forintig

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 22. § (1) 

bek. a) pont 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
hivatalból nincs 21 nap nincs

217

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

állatvédelmi intézkedések 

elrendelése
383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 6. § (1)  Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bekezdés a) pont
hivatalból nincs 21 nap nincs

218

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Veszélyes ebekkel kapcsolatos 

eljárás
383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 6. § (6)  Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bekezdés a) pont

hivatalból és 

kérelemre is
nincs 21 nap

63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 1. sz melléklet 

4.3. pont

219

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Kedvtelésből tartott állatok 

kereskedésének engedélyezése
41/2010.(II.26.) Korm rendelet 4.§ (4) Bíróság

2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bekezdés a) pont
kérelemre nincs 21 nap

63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 1. sz melléklet 

4.4. pont

220

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Állatotthon nyilvántartásba vétele 383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 6. § (7)  Bíróság
2004. évi CXL. tv. 109. § 

(1) bekezdés a) pont
kérelemre nincs 21 nap nincs

221

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Borászati hatósági felügyelet alatt 

áló helyek ellenőrzése
383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 9. § (1) b)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

222

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Borászati hatósági intézkedések 383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 9. § (1) b)  
Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs



223

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Borászati üzemek engedélyezése 383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 9. § (1) d)  
Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

224

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Bor minőségi tanusítvány kiadása 383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 9. § (1) d)  
Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

225

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Az állattenyésztési hatósági 

felügyelet alá tartozó helyek 

engedélyezése

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 57. § a)  
Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

226

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Az embrióátültető állomás 

nyilvántartásának és a tenyésztési 

adatok hitelesítése

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 57. § a)  
Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

227

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Az állattenyésztési hatósági 

felügyelet alá tartozó helyek 

ellenőrzése

383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 57. § f)  
Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

228

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

állattenyésztési hatósági 

jogkörben elrendelt intézkedések
383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 57. § k)  

Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

229

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

Pálinkaellenőrzés 383/2016.(XII.2.)Korm. rendelet 50. § (1)  
Heves Megyei 

Kormányhivatal

2004. évi CXL. tv. 98. § 

(1) bekezdés
kérelemre nincs 21 nap nincs

230 Foglalkoztatási Osztály
álláskeresők nyilvántartásba 

vétele
1991. évi IV. tv. 54. § (11) bek. fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

kérelemre
kereső tevékenység megszűnését igazoló dokumentáció, iskolai 

végzettséget igazoló bizonyítvány, 

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

231 Foglalkoztatási Osztály
álláskeresési járadék 

megállapítása
1991. évi IV .tv. 25. - 29.§ fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

kérelemre
34/2009. (XII. 30.) SZMM rendelet 1. sz. melléklete; U002,U004 

nyomtatvány

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap, migráns 

munkavállalók esetében 

45 nap

nincs

232 Foglalkoztatási Osztály
nyugdíj előtti álláskeresési segély 

megállapítása
1991. évi IV. tv. 30. § fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

kérelemre nincs
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

233 Foglalkoztatási Osztály

jogalap nélküli támogatás és 

ellátás visszafizetésére, 

megtérítésére kötelezés

1991. évi IV. tv. 20. § és 37. § fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

hivatalból nincs
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

234 Foglalkoztatási Osztály
tartozás megfizetésére fizetési 

kedvezmény engedélyezése
2004. évi CXL. tv. 74. § kérelemre nincs

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

235 Foglalkoztatási Osztály

álláskeresési ellátás 

megállapításával és 

munkahelykereséssel kapcsolatos 

költségtérítés

1991. évi IV. tv. 32. § nincs kérelemre utazást igazoló menetjegy, munkáltatói igazolás
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

236 Foglalkoztatási Osztály képzési támogatás megállapítása 1991.  évi IV. tv. 14. § fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

kérelemre a meglévő iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

237 Foglalkoztatási Osztály
foglalkoztatás bővítését szolgáló 

támogatások megállapítása
1991. évi IV. tv. 16. § fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

kérelemre 6/1996. (VII. 16.) MüM rend. 11/A. §
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

238 Foglalkoztatási Osztály

álláskeresők vállalkozóvá válását 

elősegítő támogatás 

megállapítása

1991. évi IV. tv. 17. § fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

kérelemre 6/1996. (VII. 16.) MüM rend. 10. §
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

239 Foglalkoztatási Osztály
munkaerőpiaci programok 

támogatásának megállapítása
1991. évi IV. tv. 19/B. § fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

kérelemre 6/1996. (VII. 16.) MüM rend. 26/A. §
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

240 Foglalkoztatási Osztály lakhatási támogatás megállapítása
320/2014. (XII. 13.) Korm. Rend 11. § (1) 

bek.
fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

kérelemre 303/1998. (III. 4.) Korm rend. 4. §
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

241 Foglalkoztatási Osztály
munkaerőpiaci szolgáltatások 

nyújtása
1991. évi IV. tv. 13/A. § nincs

hivatalból és 

kérelemre is
nincs kötelezően csatolandó melléklet 8 nap nincs



242 Foglalkoztatási Osztály
közfoglalkoztatási feladatok 

ellátása

320/2014. (XII. 13.) Korm. Rend 11. § (2) 

bek.
fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (3) 

bek. f) pont

kérelemre
foglalkoztatói adatlap, munkaeőigény bejelentő lap, aláírási 

címpéldány, 375/2010. (XII. 30.) Korm.rend.

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

243 Foglalkoztatási Osztály

foglalkoztatási és 

közfoglalkoztatási adatbázis 

kezelése

1991. évi IV. tv. 57/B. § nincs hivatalból
kezelése napi 

rendszerességgel
nincs

244 Foglalkoztatási Osztály
Szabálysértés körérdekű 

munkával való megváltása
2012. évi II. tv. 144. § (5) bek. nincs kérelemre nincs kötelezően csatolandó melléklet 2 munkanap nincs

245 Foglalkoztatási Osztály

Megállapított rehabilitációs 

ellátáshoz kapcsolódó 

rehabilitációs terv készítése és 

záró értékelése

2011. évi CXCI. tv. 6. § (1) bek. a) pont nincs hivatalból nincs kötelezően csatolandó melléklet 30 nap nincs

246 Foglalkoztatási Osztály

Egyéni foglalkoztatási 

megállapodások ellenőrzése, 

jóváhagyása

2011. évi CXCI. tv. 6. § (1) bek. a) pont nincs hivatalból nincs kötelezően csatolandó melléklet
8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

247 Foglalkoztatási Osztály
Szolgáltatást kérők 

nyilvántartásba vétele
2011. évi CXCI. tv. 6. § (1) bek. a) pont fellebbezés

320/2014. (XII. 13.) 

Korm. Rend 10. § (1) 

bek. h) pont

kérelemre
megváltozott munkaképességű személyek ellátásának 

megállapításáról szóló határozat

8 nap, ha a tényállás nem 

tisztázott 21 nap
nincs

248
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály
nyugellátás megállapítása

168/1997.(X.6.) Korm. R. 1. § (1) bekezdés 

a) pont
fellebbezés

1997. évi LXXXI. törvény 

95. § (3) bekezdés 
kérelemre 168/1997. (X. 6.) Korm. R. 5. sz. melléklet

30 nap, ha az egészségi 

állapot szakkérdését is 

vizsgálni kell: 45 nap

nincs

249
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály

korhatár előtti ellátás 

megállapítása

333/2011.(XII.29.) Korm. R. 1. § (1) 

bekezdés
fellebbezés

2011. évi CLXVII. törvény 

2. § (2), 1997. évi LXXXI. 

törvény 95. § (3) 

bekezdés 

kérelemre 168/1997. (X. 6.) Korm. R. 5. sz. melléklet 30 nap nincs

250
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály

átmeneti bányászjáradék 

megállapítása

333/2011.(XII.29.) Korm. R. 1. § (1) 

bekezdés
fellebbezés

1993. évi XLVIII. törvény 

49/C. § (1), 1997. évi 

LXXXI. törvény 95. § (3) 

bekezdés 

kérelemre 168/1997. (X. 6.) Korm. R. 5. sz. melléklet 30 nap nincs

251
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály

táncművészeti életjáradék 

megállapítása

333/2011.(XII.29.) Korm. R. 1. § (1) 

bekezdés
fellebbezés

2008. évi XCIX. törvény 

49/B. § (1), 1997. évi 

LXXXI. törvény 95. § (3) 

bekezdés 

kérelemre 168/1997. (X .6.) Korm. R. 5. sz. melléklet 30 nap nincs

252
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály
rokkantsági járadék megállapítása 83/1987.(XII.27.) MT. Rendelet 2. § (1) fellebbezés

83/1987.(XII.27.) MT. R. 

3. §, 1997. évi LXXXI. 

törvény 95. § (3) 

bekezdés

kérelemre 327/2011. Korm r. 6. § (6) bekezdés

30 nap, ha az egészségi 

állapot szakkérdését is 

vizsgálni kell: 45 nap

nincs

253
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály
baleseti járadék megállapítása

1997. évi LXXXIII. törvény 65. § (4) 

bekezdés
fellebbezés

1997. évi LXXXIII. 

törvény 78. §, 1997. évi 

LXXXI. törvény 95. § (3) 

bekezdés

kérelemre
168/1997.(X.6.) Korm. R. 5. sz. melléklet, 1997. évi LXXXIII. törvény 

65. § (1)bek.

30 nap, ha az egészségi 

állapot szakkérdését is 

vizsgálni kell: 45 nap

nincs

254
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály

bányászok egészségkárosodási 

járadékának megállapítása
23/1991.(II.9.) Korm. R. 5/H. § (2) bekezdés fellebbezés

23/1991.(II.9.) Korm. R. 

5/H. § (1), 1997. évi 

LXXXI. törvény 95. § (3) 

bekezdés

kérelemre 168/1997. (X. 6.) Korm. R. 5. sz. melléklet

17 munkanap, ha az 

egészségi állapot 

szakkérdését is vizsgálni 

kell: 35 munkanap

nincs

255
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály
adategyeztetési eljárás

1997. évi LXXXIII. törvény 96/B. § (1) 

bekezdés
fellebbezés

1997. évi LXXXI. törvény 

95. § (3) bekezdés 

hivatalból és 

kérelemre is
nincs kötelezően csatolandó melléklet 60 nap nincs

256
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály

jogalap nélküli ellátás 

visszafizetésére, megtérítésére 

kötelezés

168/1997.(X.6.) Korm. R. 80. § (1) bekezdés fellebbezés
1997. évi LXXXI. törvény 

95. § (3) bekezdés 
hivatalból 30 nap nincs

257
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály

1997. évi LXXXI. Törvény 87-88. §-

a szerinti megtérítésre kötelezés

168/1997. (X.6.) Korm. R. 81. § (1) 

bekezdés
bíróság

1997. évi LXXXI. törvény 

95. § (7) bekezdés 
hivatalból 30 nap nincs

258
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály

tartozás mérséklése, elengedése, 

fizetési kedvezmény 

engedélyezése

1997. évi LXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés nincs kérelemre nincs kötelezően csatolandó melléklet 30 nap illeték 3000 forint

259
Nyugdíjbiztosítási 

Osztály

megállapodás 

társadalombiztosítási ellátásra
195/1997.(XI.5.) Korm. R. 8. § (1) bekezdés nincs kérelemre nincs 30 nap nincs



260 Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-nyilvántartási 

ügyintézés:

beadványok nyilvántartásba 

vétele, széljegyzése

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                       1997. évi CXLI. tv. 

(Inytv.) 9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  3.§ (1)

                   

hivatalból és 

kérelemre is
109/1999. (XII.29.) FVM. rend. 1-9.mellékletei

A beadvány 

benyújtásának napján

 1996. évi LXXXV. törvény 

32/A-G.§                                          

176/2009. (XII. 28.) FVM 

rendelet 9.§

261 Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-nyilvántartási 

ügyintézés:

közbenső intézkedések

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                       1997. évi CXLI. tv. 

(Inytv.) 9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  3.§ (1)

                   

hivatalból

Általános: 21 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap

262 Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-nyilvántartási 

ügyintézés:

jogok bejegyzése, tények 

feljegyzése

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                       1997. évi CXLI. tv. 

(Inytv.) 9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  3.§ (1)

                   

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1)   

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet 9. § (1)

hivatalból és 

kérelemre is
109/1999. (XII.29.) FVM. rend. 1-9.mellékletei

Általános: 21 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap

30-nál több ingatlan vagy 

ügyfél esetén: 3 hónap

 1996. évi LXXXV. törvény 

32/A-G.§                                          

176/2009. (XII. 28.) FVM 

rendelet 9.§

263 Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-nyilvántartási 

ügyintézés:

adatváltozás átvezetése

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                       1997. évi CXLI. tv. 

(Inytv.) 9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  3.§ (1)

                   

Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1)   

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet 9. § (1)

hivatalból és 

kérelemre is
109/1999. (XII.29.) FVM. rend. 1-9.mellékletei

Általános: 21 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap

30-nál több ingatlan vagy 

ügyfél esetén: 3 hónap

 1996. évi LXXXV. törvény 

32/A-G.§                                          

176/2009. (XII. 28.) FVM 

rendelet 9.§

264 Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-nyilvántartási 

ügyintézés:

adatszolgáltatás

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                       1997. évi CXLI. tv. 

(Inytv.) 9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  3.§ (1)

                   

kérelemre

Általános: 21 nap

Külön jogszabályban 

meghat. esetekben:

 8 nap, 15 nap

Személyesen megjelenő 

ügyfelek részére: azonnal

 1996. évi LXXXV. törvény 

27-32.§

265 Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-nyilvántartási 

ügyintézés:

irattározás előkészítésével 

kapcsolatos feladatok

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                       1997. évi CXLI. tv. 

(Inytv.) 9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  3.§ (1)

                   

hivatalból Expediálást követően 

266 Földhivatali Osztály

Első fokú ingatlan-nyilvántartási 

ügyintézés:

fellebbezések felterjesztése

 

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                       1997. évi CXLI. tv. 

(Inytv.) 9. § (1)                                         

384/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  3.§ (1)

                   

hivatalból

8 nap



267 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

beadványok nyilvántartásba 

vétele

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                  105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

hivatalból és 

kérelemre is
2007. évi CXXIX. Törvény 6.§ (3)(4)(5)

Iktatás: beadvány 

benyújtásának napján
2007. évi CXXIX. Törvény 

30/A.§ 

268 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

közbenső intézkedések

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                  105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

hivatalból

Általános: 30 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap

269 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

termőföld más célú hasznosítása

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                  105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
kérelemre 2007. évi CXXIX. Törvény 12.§ (1)(2)(3)

8 nap

30 nap
2007. évi CXXIX. Törvény 

30/A.§ 

270 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

termőföld más célú hasznosítása 

engedély nélkül

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                  105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
hivatalból 2007. évi CXXIX. Törvény 12.§ (1)(2)(3)

8 nap

30 nap
2007. évi CXXIX. Törvény 

30/A.§ 

271 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

határszemle, parlagfű elleni 

közérdekű védekezés

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                  105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)

hivatalból és 

kérelemre is

Aktuális FM utasítás 

szerint

272 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

szakhatósági állásfoglalások

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                  105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

kérelemre

8 nap, illetve

ágazati jogszabályok 

szerint

273 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

művelési ág változás

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                  105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)

hivatalból és 

kérelemre is
109/1999. (XII.29.) FVM. rend. 1-9.mellékletei

8 nap

30 nap

 1996. évi LXXXV. törvény 

32/A-G.§                                          

176/2009. (XII. 28.) FVM 

rendelet 9.§

274 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

községi mintatér-jegyzékek 

vezetése 

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                  105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

hivatalból Folyamatos



275 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

községi mintaterek kijelölése 

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ e)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                  105/1999.(XII.22.)FVM 

rendelet 16.§ (1)                                           

                   

Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
hivatalból Szükség szerint

276 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

földhasználati nyilvántartás 

vezetése

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)

hivatalból és 

kérelemre is

8 nap

21 nap

277 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

földhasználati nyilvántartásból 

adatszolgáltatás

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
kérelemre

Általános: 21 nap

Külön jogszabályban 

meghat. esetekben:

 8 nap, 15 nap

Személyesen megjelenő 

ügyfelek részére: azonnal

278 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

földvédelmi járulékok és bírságok, 

valamint földhasználati bírságok 

behajtása

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
hivatalból

Negyedévente

279 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

 fellebbezések felterjesztése

 

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
hivatalból

8 nap

280 Földhivatali Osztály

Első fokú földügyi ügyintézés:

irattározás előkészítésével 

kapcsolatos feladatok

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ b)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
hivatalból Expediálást követően 

281 Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési ügyintézés:

beadványok nyilvántartásba 

vétele

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
hivatalból 25/2013.(IV.16) VM rendelet 46.§ (1)

A beadvány 

benyújtásának napján
63/1999. (VII. 21.) FVM-

HM-PM együttes rendelet

282 Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési ügyintézés:

közbenső intézkedések

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
hivatalból

Általános: 21 nap

Jogszabály által elrendelt 

esetekben:

 8 nap, 15 nap

283 Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési ügyintézés:

térképtári adatszolgáltatás

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
kérelemre

Általános: 8 nap

Személyesen megjelenő 

ügyfelek részére: azonnal

63/1999. (VII. 21.) FVM-

HM-PM együttes rendelet

284 Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési ügyintézés:

földmérési munkák vizsgálata és 

záradékolása, változás 

érvényesítése a térképi 

adatbázisban

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
kérelemre 25/2013.(IV.16) VM rendelet 46.§ (1)

21 nap
63/1999. (VII. 21.) FVM-

HM-PM együttes rendelet



285 Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési ügyintézés:

felmérési, térképezési, 

területszámítási hibákkal 

kapcsolatos beadványok intézése 

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1)   

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet 9. § (1)

hivatalból és 

kérelemre is
25/2013.(IV.16) VM rendelet 46.§ (1)

21 nap

286 Földhivatali Osztály
Első fokú földmérési ügyintézés:

telekalakítási eljárás

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ h)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  53.§(1)                                                             

                   Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)-(2)
kérelemre 384/2016. (XII. 2.) 2. melléklet

Általános: 21 nap
166/2009. (XII. 9.) FVM 

rendelet

287 Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési ügyintézés:

osztatlan közös tulajdon 

megszüntetése (elhúzódó 

kárpótlási feladatok)

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1)   

384/2016.(XII.2.) Korm. 

rendelet 9. § (1)

kérelemre 25/2013.(IV.16) VM rendelet 46.§ (1)

8 nap                                                                        

15 nap

288 Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési ügyintézés:

egyéb hatósági feladatok 

(vízszintes és magassági 

alappontok helyszínelése, 

időszakos helyszínelések) 

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
hivatalból tárgyév dec. 31.-ig

289 Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési ügyintézés:

 fellebbezések felterjesztése

 

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
hivatalból

8 nap

290 Földhivatali Osztály

Első fokú földmérési ügyintézés:

irattározás előkészítésével 

kapcsolatos feladatok

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ d)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   
hivatalból Expediálást követően 

291 Földhivatali Osztály

Biztonsági elemekhez kapcsolódó 

feladatok:

 - kezelése, tárolása, felhasználása 

(kiadása)

 - szállítólevelek és bevételi 

bizonylatok megküldése a 

földmérési és térinformatikai 

államigazgatási szervnek és a 

Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztályának

 - selejtezés és a selejtezési 

jegyzőkönyvek beküldése a 

Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztályának

 - megrendelések és elszámolások 

beküldése a Megyei 

Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztályának

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                      
hivatalból

ügyfélfogadási napokon, 

illetve szükség szerint                                                          

havonta

 - negyedévente

 - évente

 - szükség szerint( szállítás 

esetén 1 napon belül)

292 Földhivatali Osztály

Települések igazgatási területének 

változásával kapcsolatos 

határozatok felterjesztése, a 

települések igazgatási területe 

nyilvántartásának vezetése

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   

hivatalból és 

kérelemre is
szükség szerint



293 Földhivatali Osztály

Hatósági ügyintézéssel, szakmai 

működéssel összefüggő 

statisztikai jelentések gyűjtése, 

beszámolók készítése, 

összeállítása és megküldése az FM 

Földügyi Főösztály, valamint a 

Kormánymegbízott részére

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ a)-h)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  36.§ c), 

37.§(1)                                                             

                   

hivatalból és 

kérelemre is

 - folyamatos,

 - munkaterv, ellenőrzési 

terv 

 - szakmai irányító szerv 

intézkedései

 - kormánymegbízott 

utasításai alapján

294 Földhivatali Osztály

Elsőfokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

beadványok nyilvántartásba 

vétele, iktatása

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ c)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  43.§ (1)                                                             

                   kérelemre 38/2014. (II.24.) 5.§ (1)

A beadvány 

benyújtásának napján

295 Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

közbenső intézkedések

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ c)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  43.§ (1)                                                             

                   hivatalból

15 nap                                                             

30 nap                                                                   

60 nap

296 Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: a 

földművesek, a mezőgazdasági 

termelőszervezetek és a 

mezőgazdasági üzemközpontok 

nyilvántartrásának vezetése

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ c)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  43.§ (1)                                                             

                   Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)
kérelemre 38/2014. (II.24.) 5.§ (1)

21 nap

297 Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

adatszolgáltatás

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ c)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  43.§ (1)                                                             

                   kérelemre

Általános: 21 nap

Személyesen megjelenő 

ügyfelek részére: azonnal

298 Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: a 

földhasználati szerződések 

hatósági jóváhagyása

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ f)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  43.§ (5)                                                             

                   
Bírósági 

felülvizsgálat

Ket. 109. § (1) ,                                   

2013. évi CXII .törvény 

55. § (5) 

kérelemre 2013.CXXII.tv. 50.§ (1)

15 nap                                                             

30 nap                                                                                       

60 nap

299 Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: a 

Földforgalmi tv.-ben 

meghatározott szerzési feltételek, 

korlátozások és tilalmak 

betartásának ellenőrzése, az ezzel 

kapcsolatos jogkövetkezmények 

alkalmazása

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ g)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  43.§ (2) 

a)                                                            

                   
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)
hivatalból 21 nap

300 Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: a Fétv.-

ben meghatározott, a biztonsági 

okmánnyal összefüggő 

kötelezettségek ellenőrzése

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ g)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  43.§ (2) 

b)                                                            

                   
Fellebbezés

Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)
hivatalból

Hatósági Ellenőrzési Terv 

szerint

301 Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

fellebbezések felterjesztése

 

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ f)-g)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  43.§ (2) 

b) (5)                                                           

                   
hivatalból

8 nap



302 Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: 

irattározás előkészítésével 

kapcsolatos feladatok

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  1.§ f)-g)                           

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet  43.§ (5)                                                             

                   hivatalból Expediálást követően 

303 Földhivatali Osztály

Első fokú mezőgazdasági 

szakigazgatási ügyintézés: családi 

gazdaságok, családi gazdálkodók 

nyilvántartásba vétele családi 

gazdaságokkal kapcsolatos 

feladatok ügyintézése, 

nyilvántartásának kezelése

326/2001.(XII.30.)Korm.rendelet 2.§ (1) Fellebbezés
Ket. 96. §, 98. § (1), 99. § 

(1)

hivatalból és 

kérelemre is
1. számú melléklet a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelethez 21 nap 3000 ft (I)

304
Népegészségügyi 

Osztály

Járványügyi intézkedések 

megtétele menekültekkel 

kapcsolatban

2007. évi LXXX. Törvény a menedékjogról 

5.§ (2) d)
bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 0

305
Népegészségügyi 

Osztály

az egészségügyi ellátással 

összefüggő fertőzések 

megelőzése, e tevékenységek 

szakmai minimumfeltételei

az egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek 

szakmai minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM 

rendelet1. 1.§ b) 

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 0

306
Népegészségügyi 

Osztály

a biológiai tényezők hatásának 

kitett munkavállalók 

egészségének védelmének 

ellenőrzése

a biológiai tényezők hatásának kitett 

munkavállalók egészségének védelméről 

szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 1.§ 4) 

b)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból rendelet 6. és 7. sz. melléklete 21 0



307
Népegészségügyi 

Osztály

fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedések

a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges 

járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 

(VI. 3.) NM rendelet 3. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 0

308
Népegészségügyi 

Osztály

fertőző betegségek jelentésének 

rendjének ellenőrzése

a fertőző betegségek jelentésének 

rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI 

rendelet 7. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 0

309
Népegészségügyi 

Osztály

munkaköri, szakmai, illetve 

személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és 

véleményezése

a munkaköri, szakmai, illetve személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) 

NM rendelet 2.§ (1) bc)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 0

310
Népegészségügyi 

Osztály

orvostechnikai eszközök időszakos 

ellenőrzése

az orvostechnikai eszközökről szóló 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 28.§ (1)
bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 0



311
Népegészségügyi 

Osztály

egészségügyi intézményekben 

keletkező hulladék kezelésének 

ellenőrzése

az egészségügyi intézményekben keletkező 

hulladék kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) 

EüM rendelet 3. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 1. számú melléklet 21 0

312
Népegészségügyi 

Osztály

A szakfelügyelet keretében a 

vezető védőnő által lefolytatott 

ellenőrzés alapján szükséges 

intézkedések

Az egészségügyi szolgáltatók hatósági 

szakfelügyeletéről, szakmai 

minőségértékeléséről és a minőségügyi 

vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI 

rendelet 11. § (2) c);

Heves Megyei 

Kormányhivatal

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap 0

313
Népegészségügyi 

Osztály

Étrend-kiegészítő termékek 

hatósági ellenőrzése

Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 

26.) ESzCsM rendelet 12. § (1)
bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

314
Népegészségügyi 

Osztály

Kozmetikai termékek hatósági 

ellenőrzése

A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. 

(VII. 2.) Korm. rendelet 4.§ (1) a)
bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

315
Népegészségügyi 

Osztály

Közétkeztetésre vonatkozó 

táplálkozás-egészségügyi előírások 

betartásának hatósági ellenőrzése

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-

egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. 

(IV. 30.) EMMI rendelet 17. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0



316
Népegészségügyi 

Osztály

Különleges táplálkozási célú 

élelmiszerek hatósági ellenőrzése

A különleges táplálkozási célú 

élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) 

ESzCsM rendelet 10. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

317
Népegészségügyi 

Osztály

Élelmiszer eredetű 

megbetegedések kivizsgálása

Az élelmiszer eredetű megbetegedések 

esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. 

(X. 27.) ESzCsM rendelet 3. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

318
Népegészségügyi 

Osztály

A cumik és cuclik forgalmazásának 

hatósági ellenőrzése

A cumik és cuclik egészségügyi 

követelményeiről, valamint a forgalmazás 

feltételeiről szóló 9/2002. (x. 17.) ESzCsM 

rendelet 6.§ (5)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

319
Népegészségügyi 

Osztály

Egészségügyi kártevőirtó 

tevékenység engedélyezése

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről 

és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység 

engedélyezésének részletes szabályairól 

szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet 1. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

Az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi 

kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól 

szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet 3. § (1)

21 nap 3000 Ft illeték



320
Népegészségügyi 

Osztály

Veszélyes anyagokkal és a 

veszélyes készítményekkel 

kapcsolatosan a gyártók, az 

importálók, a munkáltatók, 

illetőleg a tevékenységet végzők 

felelősségi körébe tartozó 

kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM 

rendelet 11. §

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre 13. sz. melléklet a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelethez 21 nap D: 7800 Ft

321
Népegészségügyi 

Osztály

A biocid termékkel végzett 

tevékenységek és a biocid termék 

összetételének rendszeres 

ellenőrzése

A biocid termékek engedélyezésének és 

forgalomba hozatalának egyes szabályairól 

szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

21. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

322
Népegészségügyi 

Osztály

649/2012/EU rendelet 18. és 19. 

cikkében előírt ellenőrzési 

funkciók végrehajtása

Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes 

készítmények kivitelévek, illetve 

behozatalával összefüggő bejelentési 

eljárás részletes szabályairól szóló 

123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) 

b) 

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

323
Népegészségügyi 

Osztály

Működési engedéllyel kapcsolatos 

eljárásban szakhatósági 

közreműködés

A kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 7.§ a) aa)

Önálló 

jogorvoslati 

lehetőség nincs. 

Az ügy 

érdemében 

hozott 

határozat, vagy 

eljárást 

megszüntető 

végzés elleni 

fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

hivatalból és 

kérelemre is
1. sz. melléklet a 210/2009. Korm. rendelethez B. 15 nap 0



324
Népegészségügyi 

Osztály

Szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok 

ellenőrzése

A szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) 

Korm. Rendelet 39. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 30 nap 0

325
Népegészségügyi 

Osztály

Az egészségügyi szolgáltatás 

nyújtására jogosító engedélyezési 

eljárás lefolytatása és a működési 

engedély kiadása, módosítása

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.( 

VII.15.) Kormányrendelet 7. § (2)-(5),(7),(9)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

326
Népegészségügyi 

Osztály

Az egészségügyi szolgáltatás 

nyújtására jogosító engedélyezési 

eljárás lefolytatása és a működési 

engedély kiadása módosítása

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.( 

VII.15.) Kormányrendelet 7. § (2)-(5),(7),(9)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általánosfeltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.( VII.15.) 

Kormányrendelet 8. § 

8 nap

10.000 Ft

20.700 Ft

30.000 Ft

35.000 Ft

70.000 Ft

80.000 Ft

100.000 Ft

130.000 Ft

327
Népegészségügyi 

Osztály

Az egészségügyi szolgáltatás 

nyújtására működési engedély 

visszavonás

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.( 

VII.15.) Kormányrendelet 19. §

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0



328
Népegészségügyi 

Osztály

Az egészségügyi szolgáltatás 

nyújtására működési engedély 

visszavonás

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.( 

VII.15.) Kormányrendelet 19. § (1) a)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre nincs ( saját készítésű formanyomtatvány) 8 nap 3000 Ft illeték

329
Népegészségügyi 

Osztály
Helyettetesítés kijelölése

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 

(II.25.) EüM rendelet 7. § (3)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

330
Népegészségügyi 

Osztály

Infekciókontroll biztosításának 

ellenőrzése

az egészségügyi ellátással összefüggő 

fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek 

szakmai minimumfeltételeiről és 

felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM 

rendelet 11. § (1)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

331
Népegészségügyi 

Osztály

Praxisengedély kiadása, 

módosítása

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 3. § 

(2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. § 

(2)–(3) 

8 nap
16.000 Ft

4000 Ft



332
Népegészségügyi 

Osztály
Praxisengedély visszavonása

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. 

évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. § 

(2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

333
Népegészségügyi 

Osztály

Szakmai minimum feltételek 

ellenőrzése egészségügyi 

szolgáltatóknál

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 3. 

§ 

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

334
Népegészségügyi 

Osztály

Szakmai minimum feltételek 

ellenőrzése egészségügyi 

szolgáltatóknál- működési 

engedély kiadásakor

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. 

§ 

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 

minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 

10. § 

8 nap 30.000 Ft

335
Népegészségügyi 

Osztály

Változó helyszínen végzett 

egeszségügyi szolgáltatás 

végzésére tudomásulvétel kiadása

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általánosfeltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.( 

VII.15.) Kormányrendelet 7. § (8),(9)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általánosfeltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.( VII.15.) 

Kormányrendelet 7. § (9)

8 nap 0



336
Népegészségügyi 

Osztály

Továbbképzési időszak gyakorlati 

részének teljesítéséről igazolás

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről 64/2011. (XI.29.) NEFMI 

rendelet 8. § (2)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

kérelemre

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú 

szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos 

továbbképzéséről 64/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 8. § (2) a)

8 nap 3000 Ft illeték

337
Népegészségügyi 

Osztály

Egészségügyi szolgáltatók 

tevékenységének ellenőrzése

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről 1991 évi XI. törvény 6. § (1) 

e)

a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól 2004. 

CXL törvény 21. § (1) c)

bíróság

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B § (7b) és a 

közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL.

Törvény 100. § (1) a) e), 

109.§ 1)

hivatalból 21 nap 0

338
Népegészségügyi 

Osztály

Építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásban szakhatósági 

közreműködés

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 12.§ (1) 

bekezdése szerinti 6. sz. melléklete alapján

Önálló 

jogorvoslati 

lehetőség nincs. 

Az ügy 

érdemében 

hozott 

határozat, vagy 

eljárást 

megszüntető 

végzés elleni 

fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre
tervdokumentáció,  igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

igazolása, 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 17. §.

21 nap, nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

beruházások esetén külön 

jogszály szerint

D: 8 700 Ft.

339
Népegészségügyi 

Osztály

építési engedélyezési eljárásban 

szakkérdés vizsgálat

az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 11/A.§ (1)-

(2) bekezdése szerinti 6. sz. melléklet III. 

táblázat 5. pontja

Önálló 

jogorvoslati 

lehetőség nincs. 

Az ügy 

érdemében 

hozott 

határozat, vagy 

eljárást 

megszüntető 

végzés elleni 

fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre tervdokumentáció

21 nap, nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

beruházások esetén külön 

jogszály szerint

0



340
Népegészségügyi 

Osztály

Telepengedélyezési eljárásban 

szakhatósági közreműködés

A telepengedély, illetve a telep 

létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013. 

(II.27.) Korm. rendelet 4.§ a) pontja alapján 

Önálló 

jogorvoslati 

lehetőség nincs. 

Az ügy 

érdemében 

hozott 

határozat, vagy 

eljárást 

megszüntető 

végzés elleni 

fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre

telephelyre vonatkozó adatok,  igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása, 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 4. 

melléklet

15 nap D: 19 400 Ft.

341
Népegészségügyi 

Osztály

Bejelentés-köteles ipari 

tevékenység közegészségügyi 

feltételeinek ellenőrzése / 

intézkedés megtétele

A telepengedély, illetve a telep 

létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és szolgáltató 

tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a 

bejelentés szabályairól szóló 57/2013. 

(II.27.) Korm. Rendelet 9. § (3) bekezdése

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 30 nap / 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

342
Népegészségügyi 

Osztály

Kereskedelmi tevékenység 

megkezdéséhez közegészségügyi 

hozzájárulás adása

A kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. 

rendelet 7.§ (4) bekezdés a) pontja alapján

Önálló 

jogorvoslati 

lehetőség nincs. 

Az ügy 

érdemében 

hozott 

határozat, vagy 

eljárást 

megszüntető 

végzés elleni 

fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre
kereskedelmi tevékenységre vonatkozó adatok, 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rendelet 1. melléklet B) rész
15 nap 0

343
Népegészségügyi 

Osztály

Elvi vízjogi engedélyezési vízjogi 

létesítési, üzemeltetési és 

fennmaradási engedélyezési 

eljárásokban történő szakhatósági 

közreműködés

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a 

vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) 

Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés ba) 

pontja alapján

Önálló 

jogorvoslat 

lehetőségét a 

Ket. 44.§ (9) 

bekezdése zárja 

ki. Az ügy 

érdemében 

hozott 

határozat, vagy 

eljárást 

megszüntető 

végzés elleni 

fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre

vízjogi dokumentáció,  igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

igazolása, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és 

mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet

21 nap,  nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

beruházások esetén külön 

jogszály szerint

D: 23 900 Ft.

344
Népegészségügyi 

Osztály

Kereskedelmi szálláshely 

működtetésében való 

szakhatósági közreműködés

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló 239/2009. 

(X.20.) Korm. rendelet 7.§ a) pontja alapján 

Önálló 

jogorvoslati 

lehetőség nincs. 

Az ügy 

érdemében 

hozott 

határozat, vagy 

eljárást 

megszüntető 

végzés elleni 

fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre
kereskedelmi szálláshelyre vonatkozó adatok,  igazgatási szolgáltatási 

díj megfizetésének igazolása, 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 6. § 2)
15 nap D: 28 500 Ft.



345
Népegészségügyi 

Osztály

egyéb szálláshely szolgáltatási 

tevékenység ellenőrzése / 

intézkedés megtétele

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 

folytatásának részletes feltételeiről és a 

szálláshely-üzemeltetési engedély 

kiadásának rendjéről szóló 239/2009. 

(X.20.) Korm. rendelet 11.§ (3) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

346
Népegészségügyi 

Osztály

Rendezvénytartási engedély 

kiadásával kapcsolatos 

szakhatósági közreműködés

A zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságossabbá tételéről 

szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3.§ 

(4) a)

Önálló 

jogorvoslati 

lehetőség nincs. 

Az ügy 

érdemében 

hozott 

határozat, vagy 

eljárást 

megszüntető 

végzés elleni 

fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre
rendezvényre vonatkozó adatok, eljárási illeték megfizetésének 

igazolása, 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 5. §.
15 nap I: 3 000 Ft

347
Népegészségügyi 

Osztály

Vásár, piac, vásárcsarnok 

létesítéséhez és nyilvántartásba 

vételéhez előírt szakhatósági 

közreműködés

A vásárokról, a piacokról, és a 

bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 

13.) Korm. Rendelet 4. § (4) bekezdés a) 

pontja alapján

Önálló 

jogorvoslati 

lehetőség nincs. 

Az ügy 

érdemében 

hozott 

határozat, vagy 

eljárást 

megszüntető 

végzés elleni 

fellebbezésben 

támadható meg.

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 44.§ (9) 

bekezdése

kérelemre vásár, piac, vásárcsarnok jellege, vonatkozó adatok 15 nap D: 30 000 Ft.

348
Népegészségügyi 

Osztály

A nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshely-

szolgáltatás üzemelésének 

közegészségügyi feltételeinek 

ellenőrzése / intézkedés 

megtétele

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. 

(X. 28.) Korm. Rendelet 14/A § (5) a)

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból
szálláshelyre vonatkozó adatok, 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 

14/A. §
21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

349
Népegészségügyi 

Osztály

Üdülő, gyermek-és ifjúsági tábor, 

pihenőház közegészségügyi 

ellenőrzése / intézkedés 

megtétele

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős 

szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. 

(X. 28.) Korm. rendelet 19. § (7) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból
minden év március 31-ig / 

21 nap
0



350
Népegészségügyi 

Osztály

A lovas szolgáltató tevékenység 

közegészségügyi feltételeinek 

ellenőrzése

A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 

14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 9. §
Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból
 lovas szolgáltatói tevékenységre vonatkozó adatok, 14/2008. (XII. 

20.) ÖM rendelet 2. §
21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

351
Népegészségügyi 

Osztály

önellenőrző ivóvíz vizsgálati 

ütemterv jóváhagyása

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet 2/A. §, és 5. § (1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre
2db ivóvíz vizsgálati ütemterv, eljárási illeték megfizetésének 

igazolása

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
I: 3.000,- Ft

352
Népegészségügyi 

Osztály
ivóvíz biztonsági terv jóváhagyása

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet 2/A. §, és 4. § (7) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre
2db ivóvízbiztonsági terv, Országos Közegészségügyi Központ 

szakvéleménye, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása

45 nap, sommás eljárás: 8 

nap
D: 96.000,- Ft

353
Népegészségügyi 

Osztály

ivóvíz biztonsági terv 

felülvizsgálata

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet 2/A. §, és 4. § (7) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre
2db ivóvízbiztonsági terv, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

igazolása

45 nap, sommás eljárás: 8 

nap
D: 48.000,- Ft

354
Népegészségügyi 

Osztály
vízmintavételi hely jóváhagyása

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet 2/A. §, és 5. § (1a) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre eljárási illeték megfizetésének igazolása
21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
I: 3.000,- Ft



355
Népegészségügyi 

Osztály
egészségügyi bírság kiszabása

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

13/A. §

Heves Megyei 

Kormányhivatal

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

356
Népegészségügyi 

Osztály

ivóvíz minőségével kapcsolatos 

határérték túllépése

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet 2/A. §, és 6. § (1) bek., 

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

2. § (1) bek., 4. § (1) bek. d) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bek.

357
Népegészségügyi 

Osztály

ivóvízbiztonság  

követelményeinek való 

megfelelőség ellenőrzés / 

intézkedés megtétele

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 

25.) Korm. rendelet 2/A. §, és 2. § h) pont, 

5. § (2) bek., az egészségügyi hatósági és 

igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi 

XI. törvény 2. § (1) bek., 4. § (1) bek. d) 

pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

358
Népegészségügyi 

Osztály

közfürdők üzemeltetési 

szabályzatának jóváhagyása

a közfürdők létesítésének és 

üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet 1. § (4) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre
2 db üzemeltetési szabályzat, igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetésének igazolása

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
D: 34.900,- Ft

359
Népegészségügyi 

Osztály

kifogásolt tápvíz vizsgálati 

eredményre intézkedés

a közfürdők létesítésének és 

üzemeltetésének közegészségügyi 

feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM 

rendelet 8. § (5) bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek., 4. § (1) 

bek. d) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bek.



360
Népegészségügyi 

Osztály

medencés fürdők üzemelésének 

közegészségügyi ellenőrzése / 

intézkedés megtétele

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

2. § (1) bek., 4. § (1) bek. d) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

361
Népegészségügyi 

Osztály

természetes fürdővíz 

használatának engedélyezése

a természetes fürdővizek minőségi 

követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és 

üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) 

Korm. rendelet 3. § (1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap 0

362
Népegészségügyi 

Osztály

természetes fürdővíz kijelölési 

eljárása

a természetes fürdővizek minőségi 

követelményeiről, valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és 

üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) 

Korm. rendelet 4. § (1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

2 db üzemeltetési szabályzat, igazgatási szolgáltatási díj- 

közreműködő szakhatóságok díjának megfizetés igazolása, fürdő 

helyszínrajza - bójasor feltüntetés, mentőőr alkalmasságának 

igazolása

21 nap D: 48.000,- Ft

363
Népegészségügyi 

Osztály

természetes fürdők üzemelésének 

közegészségügyi ellenőrzése / 

intézkedés megtétele

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

2. § (1) bek., 4. § (1) bek. d) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

364
Népegészségügyi 

Osztály
egészségvédelmi bírság kiszabása

a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény 7. § (1) bek.

Heves Megyei 

Kormányhivatal

az egészségügyi hatósági 

és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek. f) pont

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.



365
Népegészségügyi 

Osztály

nemdohányzók védelmében 

végzett ellenőrzés / intézkedés 

megtétele

a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 

1999. évi XLII. törvény 7. § (1) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

366
Népegészségügyi 

Osztály

boncolás nélküli hamvasztás 

engedélyezése

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

6. § (1) bek. J) pont, a halottvizsgálatról és 

ahalottakkal kapcsolatos eljárásokról szóló 

351/2013. (X.4.) Korm. rendelet 40. § (6) 

bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre
halottvizsgálati bizonyítvány, orvosi nyilatkozat vagy fél évnél nem 

régebbi zárójelentés

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
0

367
Népegészségügyi 

Osztály

sírnyitási engedély (rátemetés/ 

exhumálás)

a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 35. § (1) 

bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre

halottvizsgálati bizonyítvány, sírhely feletti rendelkezési jog igazolása, 

temető üzemeltető igazolás sírhelyre vonatkozó adatok, temetkezési 

vállalkozó szándéknyilatkozata

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
0

368
Népegészségügyi 

Osztály

külföldre történő halottszállítás 

engedélyezése

a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 36. § (1) 

bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

kérelemre
halottvizsgálati bizonyítvány, szállítási útvonal, szállító jármű adatai, 

kísérő személy adatai

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
0

369
Népegészségügyi 

Osztály

koporsós temetés 

felfüggesztésének 

elrendelése/visszavonás

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

4. § (6) bek. a) pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból és 

kérelemre is
a fellfüggesztésre/ visszavonásra vonatkozó tények igazolása

21 nap, sommás eljárás: 8 

nap
0



370
Népegészségügyi 

Osztály

legionella megbetegedések 

megelőzésével kapcsolatos 

ellenőrzés / intézkedés megtétele

a Legionella által okozott fertőzési 

kockázatot jelentő közegekre, illetve 

létesítményekre vonatkozó 

közegészségügyi előírásokról szóló 

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 9. § (1) 

bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

371
Népegészségügyi 

Osztály

saját célú ivóvízmű üzemelésével 

kapcsolatos ellenőrzés / 

intézkedés megtétele

a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról 

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 16/A. § 

(5) bek. a) pont, az egészségügyi hatósági 

és igazgatási tevékenységről szóló 1991. 

évi XI. törvény 2. § (1) bek., 4. § (1) bek. d) 

pont

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.

372
Népegészségügyi 

Osztály

munkavállalókat érő mesterséges 

optikai sugárzás expozícióval 

kapcsolatos ellenőrzés / 

intézkedés megtétele

az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 

2. § (1) bek., 4. § (2) bek.

Bíróság

a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. 

törvény 100. § (1) bek. 

a) és  e) pont, 109. § (1) 

bek., az egészségügyi 

hatósági és igazgatási 

tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 

14/B. § (7b) bek.

hivatalból 21 nap

Eljárási költség: az Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

hivatalból indult 

közigazgatási hatósági 

eljárása során felmerülő 

egyéb eljárási 

költségekről szóló 

176/2010. (V. 13.) Korm. 

rendelet 2. § (2) bek.


