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

A kérelem 

előterjesztéséhez 

kötelezően 

alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek
Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő Eljárás fő szabály szerinti fajtája Megengedett hiánypótlások száma Ákr. 44. § A döntés kapcsolódó eljárásban meghozható döntés feltételét képezi-e Ákr. 45. § Törvény lehetővé teszi az eljárás felfüggesztését Ákr. 48. § Jogszabály kizárja-e az eljárás szünetelését Ákr. 49. § Ügyintézési határidő Ákr. 50. § Függő hatályú döntés Ákr. 43. § Szakhatóság közreműködése Ákr. 55. § Szakkérdés vizsgálata Jogszerű hallgatásnak van helye Jogorvoslat fajtája Ákr. 113. § Jogszabályban meghatározott felügyeleti szerv megnevezése

1

Ápolási díjra való jogosultság megállapításával, 

megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos 

feladatok.

Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. 

Kérelem átvétele, értesítés eljárás 

megindításáról, adatlekérés szakrendszerekből, 

hiánypótlás, függő hatályú döntés, megkeresés,  

szakértő kirendelése, végzés, határozat, 

meghozatala

1993. évi III. törvény 40.§-44.§

63/ 2006. (III.27.) Korm. Rendelet 25.§ -30.§ 

Igen 63/ 2006. (III.27.) Kormányrendelet 3.§ (1) , 25.§ (1) bekezdéseiben és/vagy 25/A.§ (1) bekezdésében felsoroltak Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 8 nap Nem Nem Igen Nem Fellebbezés
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

.2.

Egészségügyi szolgáltatásra,  való jogosultság 

megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos 

feladatok.

Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul. Kérelem átvétele, 

adatlekérés, megkeresés, Szakrendszerekből 

adatlekérés, hiánypótlás, függő hatályú döntés 

meghozatala, hatósági bizonyítvány kiállítása

1993. évi III. törvény 54.§

63/ 2006. (III.27.) Korm. rendelet 50.§

Igen 63/ 2006. (III.27.) Kormányrendelet 3.§ (1), 50.§ (1) bekezdéseiben felsoroltak Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen  8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

3.

Időskorúak járadékára való jogosultság 

megállapításával, megszüntetéséve, felülvizsgálaával 

kapcsolatos feladatok.

Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. 

Kérelem átvétele, értesítés eljárás 

megindításáról, adatlekérés szakrendszerekből, 

hiánypótlás, függő hatályú döntés, megkeresés, 

határozat, végzés meghozatala

1993. évi III. törvény 32/B.§-32/C.§

63/ 2006. (III.27.) Korm. rendelet 14.§
Igen

63/ 2006. (III.27.) Kormányrendelet 3.§ (1), 14.§ (1)-(2) bekezdésében felsoroltak. Aktív korúak ellátásának nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel történő 

megszüntetése esetén az időskorúak ellátására való jogosultság megállapítására irányuló hivatalból történő felülvizsgálata esetén  a Kormányrendelet 2/A. 

számú melléklete szerinti formanyomtatvány.

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen  8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

4.

Közgyógyellátás (alanyi és normatív jogcím alapján) 

megállapításával, megszüntetésével, felülvizsgálatával 

kapcsolatos feladatok.

Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. 

Kérelem átvétele, értesítés eljárás 

megindításáról, adatlekérés szakrendszerekből, 

szakkérdés vizsgálata, hiánypótlás, függő hatályú 

döntés, megkeresés, határozat, végzés 

meghozatala

1993. évi III. törvény 49.§-52.§

63/ 2006. (III.27.) Korm. rendelet 35.§-49.§

Igen
63/ 2006. (III.27.) Kormányrendelet 3.§ (1), 35.§ (2), (3), (6) bekezdéseiben felsoroltak.  Egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata során  a háziorvos 10. melléklet 

szerinti igazolása, továbbá a háziorvos igazolása a gyógyszerkeret összegének 1.000,- Ft-ot meghaladó emelkedéséről.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 8  nap Nem Nem Igen Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

5.

Aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás; egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás megállapítása, megszüntetése, 

felülvizsgálata.

Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. 

Kérelem átvétele, értesítés eljárás 

megindításáról, adatlekérés szakrendszerekből, 

hiánypótlás, függő hatályú döntés, szakkérdés 

vizsgálata, megkeresés, határozat, végzés 

meghozatala

1993. évi III. törvény 33.§-37/B.§

63/ 2006. (III.27.) Korm. rendelet 15.§-19.§

Igen
63/ 2006. (III.27.) Kormányrendelet 3.§ (1), 15.§ (1),(3)- (4) bekezdéseiben  felsoroltak, az ellátásra való jogosultság felülvizsgálata során a Kormányrendelet 

18.§ (1) bekezdése szerinti igazolások.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Igen: végzés FHT:Nem / EGYT: Igen FHT:Nem / EGYT: Igen Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

6.

Gyermekek otthongondozási díjának megállapításával, 

megszüntetésével, felülvizsgálatával kapcsolatos 

feladatok.

Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. 

Kérelem átvétele, értesítés eljárás 

megindításáról, adatlekérés szakrendszerekből, 

hiánypótlás, függő hatályú döntés, megkeresés, 

szakértő kirendelése, végzés, határozat, 

meghozatala

1993. évi III. törvény 38.§-39/C.§

63/ 2006. (III.27.) Korm. Rendelet 20.§ -24.§ 

Igen 63/ 2006. (III.27.) Kormányrendelet 3.§ (1)  és 20.§ (1) --(7) bekezdésében felsoroltak Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 8 nap Nem Nem Igen Nem Fellebbezés
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

7.
Bejelentés a vizi-közmű rendszerrel nem rendelkező 

ingatlanról
Lehetséges

Az eljárás hivatalból indul (jelzésre). Értesítés az 

eljárás megindításáról, jegyzőkönyv felvétele, 

megkeresés, hiánypótlás, határozat , végzés 

meghozatala

2011. évi CCIX. törvény 55. § (4), 60. § (2), 58/2013. (II.27.) 

Korm.rendelet
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

8.
A temető fenntartásával és üzemeltetésével 

összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése.
Lehetséges

Az eljárás hivatalból indul. Értesítés az eljárás 

megindításáról, jegyzőkönyv felvétele, 

megkeresés, hiánypótlás, határozat, végzés 

meghozatala

1999. évi XLIII. tv. 7. § (1), (3)-(4)

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 59. § (1) b)
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

9.
A temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos 

engedélyezés.
Lehetséges

Az eljárás kérlemre indul. Jegyzőkönyv felvétele, 

megkeresés,  hiánypótlás, határozat , végzés 

meghozatala

1999. évi XLIII. tv.30. § (1), (2), 34. § 

145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 59. § (1) a) Igen 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 51-52.§ és a 1999. évi XLIII. Tv. 30.§.-ában felsoroltakat Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 25 nap 145/1999. Korm. R. 59/B § Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

10.
A hadigondozotti elllátások megállapítása, nyilvántartás 

vezetése
Lehetséges

Az eljárás kérlemre indul. Jegyzőkönyv felvétele, 

tanú meghallgatás,  megkeresés,  függő hatályú 

döntés, hiánypótlás, határozat , végzés 

meghozatala

1994. évi XLV. törvény  113/1994. (VIII. 31.) Korm. rend. 
Igen

1994. évi XLV. Törvény 26.§ (4) ,   113/1994. (VIII. 31.) Korm. rend.  1.§ (1) bekezdésében, a 15.§ (1) bekezdésében felsoroltakat
Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen  60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

11.
Cirkuszi menazséria létesítésének és fenntartásának 

engedélyezése.
Lehetséges

Az eljárás kérlemre  indul. Megkeresés,  

hiánypótlás, határozat, végzés meghozatala

222/2007. (VIII.29.) Kormányrendelet 3.§, 1998. évi XXVIII. Tv. 

40.§ (1) bekezdése
Igen 222/2007. (VIII.29) Kormányrendelet 3.§ (5) bekezdésében felsoroltak Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

12. Cirkuszi menazséria működésének ellenőrzése Lehetséges
Az eljárás hivatalból indul. Helyszíni ellenőrzés, 

jegyzőkönyv felvétele, hiánypótlás, határozat , 

végzés meghozatala

222/2007. (VIII.29.) Kormányrendelet 3.§, 2009. évi LXXVI. Tv. Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Heves Megyei Kormányhivatal  3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

13.
Tankötelesek nyilvántartásának vezetése, a 

nyilvántartásból rendszeresen adatot közlés a 

tankerületi központ számára.

Lehetséges
Kormányablak megkeresése adatszolgáltatás 

céljából, nyilvántartás elkészítése, továbbküldése 

a tankerületi központnak

2011. évi CXC. törvény 45. § (8) bekezdése Nem Igen Tárgyi illetékmentes Igen Nem

14.

 Tankötelezettség teljesítésének elrendelése, a 

szakértői vizsgálatokon való megjelenésre kötelezés, 

továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő 

nevelési-oktatási intézménybe történő beíratásra való 

kötelezés.

Lehetséges Hivatalból indul az eljárás. Határozat hozatal 2011. évi CXC. törvény 45. § (8), 47. § (6) bekezdése Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebezés
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

15. Szakértői vélemény felülvizsgálati kérelem Lehetséges

Hivatalból vagy szülő kezdeményezésre indul az 

eljárás, a tankerületi szakértői bizottság vagy a 

tagintézmény véleménye alapján 

határozathozatal.

2012. évi CXC. törvény 47. § (6) bekezdése, 229/2012. (VIII. 

28.) Korm. Rendelet 42.-43. §, 15/2013. (II. 26.) EMMI 

rendelet 18. §

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebezés
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

16.
Tanköteles korhatárt megelőző iskolakezdés 

engedélyezése
Lehetséges

Kérelemre indul az eljárás, szülő 

kezdeményezésre a tankerületi szakértői 

bizottság véleméyne alapján határozathozatal.

2011. évi CXC. törvény 45. § (2) bekezdése Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebezés
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

17. Szabálysértési hatósági eljárás lefolytatása Lehetséges

Feljelentés alapján indul az eljárás, bizonyítási 

eljárás lefolytatása, eljárás alá vont személy és 

tanú meghallgatás foganatosítása, helyszíni 

szemle, határozathozatal (büntetés vagy 

intézkedés alkalmazása)

2012. évi II. tv. 38.§ (1)

21/2012.(IV.13.) BM rendelet

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

57/2014. (XII. 5.) BM rendelet

39/2017. (XII.29.) BM rendelet

16/2018. (VI. 7.) BM rendelet

Nem

Tárgyi illetékmentes, kivéve 

becsületsértés miatti eljárás, illetve a 

szabs. eljárásban kiszabott pénzbírság 

megfizetésére vonatkozó részletfizetési 

kérelem benyújtása esetén, illeték 

mértéke 3.000., Ft.

8, 15, 30 nap Kifogás, panasz Járásbíróság/Járási Ügyészség

18.

Az általános szabálysértési hatóság által kiszabott 

helyszíni bírság, pénzbírság valamint a bíróság által 

kiszabott pénzbírság, szabálysértési költség, 

rendbírság   végrehajtásával kapcsolatos eljárások.

Lehetséges

Az eljárás hivatalból indul. Felszólítás,  tartozás 

adók módjára történő behajtásának elrendelése, 

elzárásra átváltoztatás kezdeményezése, elzárás 

letöltésére felhívás, elővezetés kezdeményezése, 

elővezetési határozatokkal kapcsolatban eljárási 

cselekmények megtétele, körözés kiadása

2012. évi II. tv. 141. § (2) és (3) bekezdés, 2012. évi II. tv. 72. 

§ (2) és (3) bek., 57/2014. (XII.5.) BM rendelet 6. § (5) bek., 

2013. évi LXXXVIII. Tv. 3. §

Nem Tárgyi illetékmentes
Haladéktalanul, 5 nap, 8 nap, két 

év, 
Kifogás, panasz Járásbíróság/Járási Ügyészség

19.
A törvényben meghatározott esetben, szabálysértés 

észlelése esetén helyszíni bírság kiszabása.
Lehetséges

Hivatalból indul az eljárás. Jegyzőkönyv felvétel, 

helyszíni szemle, határozat hozatal
2012. évi II. tv. 39.§ (2) a) Nem Tárgyi illetékmentes 30 nap Kifogás, panasz Járásbíróság/Járási Ügyészség

20.
Társasház-kezelői, ingatlankezelői, tevékenységekkel 

kapcsolatos feladat- és hatáskörök
Lehetséges

 Kérelemre indul a nyilvántartásba vételre 

irányuló eljárás, a törlésre irányuló eljárás 

indulhat kérelemre és hivatalból is, az ellenőrzés 

hivatalból indul. Jegyzőkönyv felvétele, a 

jogszabályi előírásoknak való megfelelés 

vizsgálata, iratbemutatás, adatszolgáltatáskérés. 

Döntéshozatal.

499/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet, 2003. évi CXXXIII. 

törvény 52-55. §, 2009. évi LXXVI. törvény 12. §, 25. §, 27-28. 

§, 1990. XCIII. Törvény

Igen  499/2007. (XII.29.) Kormányrendelet 3.§, 4.§- aiban felsoroltak Nem Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen  8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

21. Egyszerűsített hatósági ellenőrzés

Egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatása az 

alábbi területeken: munkavédelem, munkaügy, 

fogyasztóvédelem, népegészségügy, építésügy, 

élelmiszerlánc-biztonság (helyszíni vagy távolsági 

eléréssel). Az ellenőrzés során feltárt jogsértés 

eseten 20 napon belül határozathozatal, 

amennyiben jogsértést nem tár fel, jegyzőkönyv 

készítésével zárul az ellenőrzés.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló

191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet; Az építésfelügyeleti 

bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. Rendelet; Az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény; Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet; A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény; 

A szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 

szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet; A 

polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. 

(VIII. 24.) Korm. rendelet; A gazdasági reklámok és az 

üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar 

nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény; A 

gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; A nemdohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény; Az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet; A 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Nem Nem igen  20 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

22. Megyei ileltékességgel ellátott hatósági feladatok

23.
Egyházi és magán köznevelési intézmények 

nyilvántartásba vétele
Lehetséges

Kérelem vizsgálata; sommás eljárásban az érdemi 

döntés meghozatala; teljes eljárásban függő 

hatályú végzés meghozatala; hiánypótlásra 

felhívás; érdemi döntés meghozatala

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. §, A 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdés b) 

pontja, 39. §

Nem
a köznevelési intézmény alapító okirata, a köznevelési közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okirat, a köznevelési intézmény 

képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének jogosultságát  igazoló dokumentum, állandó székhely meglétét igazoló okirat 
Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

24.
Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati 

fenntartású köznevelési intézmények működésének 

engedélyezése

Lehetséges

Kérelem vizsgálata; sommás eljárásban az érdemi 

döntés meghozatala; teljes eljárásban függő 

hatályú végzés meghozatala; hiánypótlásra 

felhívás; telephely esetén a székhely szerinti 

járási hivatal értesítése; szükség esetén szakértői 

vélemény beszerzése; érdemi döntés 

meghozatala

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 23. §, A 

nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdés b) 

pontja, 39-41. §

Nem

a köznevelési intézmény alapító okirata, nevelési-oktatási intézmény esetében pedagógiai programja, egyéb köznevelési intézmény esetében a 

középtávú és egyéves munkaterve, azon okiratok, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a köznevelési intézmény 

feladatai ellátásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

25.
Egyházi, magán és nemzetiségi önkormányzati 

köznevelési intézmények fenntartóinak törvényességi 

ellenőrzése

Lehetséges

Az ellenőrzés megindítása; a bekért 

dokumentumok vizsgálata, szükség esetén 

helyszíni ellenőrzés lefolytatása; az ellenőrzési 

jegyzőkönyv, feljegyzés elkészítése; 

jogszabálysértés esetén felhívás annak 

megszüntetésére; jogszabálysértés 

megszüntetése esetén az ellnőrzés lezárása; ha a 

jogszabálysértést határidőben nem szüntetik meg 

a működési engedély visszavonása, 

nyilvántartásból törlés; a MÁK értesítése az 

ellenőrzés eredményéről; kérelemre hatósági  

bizonyítvány kiállítása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 34. § (2) 

bekezdés,

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

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

rendelet 160. §

Nem Igen Teljes eljárás Nem Nem Igen nincs Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Oktatási Hivatal

Köznevelési intézmények hatósági ellenőrzése LehetségesAz ellenőrzés megindítása; a bekért dokumentumok vizsgálata, szükség esetén helyszíni ellenőrzés lefolytatása; az ellenőrzési jegyzőkönyv, feljegyzés elkészítése; jogszabálysértés esetén: felhívás annak megszüntetésére, eljárás kezdeményezése költségvetési támogatás felülvizsgálatára, felfüggesztésére, az érintett gyermekek, tanulók másik nevelési-oktatási intézménybe történő átvételére, felvételére, felügyeleti bírság kiszabása,    a semmisség megállapítása vagy a megtámadható döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében bírósági eljárás indítása; jogszabálysértés megszüntetése esetén az ellnőrzés lezárása; kérelemre hatósági  bizonyítvány kiállításaA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  79. § (2)-(7) bekezdés, A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38. §, 38/A. § (1) bekezdés b) pontjaNem Igen Teljes eljárás Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Oktatási Hivatal

1.
Iskolakijelölés fegyelmi vétség miatt az intézményből 

kizárt, vagy a tanév folytatásától eltiltott tanulók 

számára

Lehetséges

Megkeresés esetén a benyújtott dokumentumok 

vizsgálata; egyeztetés fenntartókkal, 

intézményvezetőkkel a kijelölésre alkalmas iskola 

kiválasztása érdekében;  három munkanapon 

belül érdemi döntés meghozatala, szükség esetén 

a döntés fellebbezésre tekintet nélküli 

végrehajtásának elrendelése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  58.  § 

(5) bekezdés
Nem Igen Tárgyi illetékmentes 1 Nem Nem Nem 3 munkanap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

2.
A tankötelezettség teljesítése a Hídprogramra 

jelentkezők részére
Lehetséges

Megkeresés esetén a benyújtott dokumentumok 

vizsgálata; egyeztetés a tankerületi központtal, 

fenntartókkal, intézményvezetőkkel a 

tankötelezettség teljesítésére alkalmas iskola 

kiválasztása érdekében; érdemi döntés 

meghozatala

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 182. § 

Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály  3300 Eger, Kossuth 

L. u. 9.

3.
Szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési 

eljárás 
Lehetséges

Kérelem vizsgálata; függő hatályú végzés 

meghozatala; díjmegelőlegező végzés 

meghozatala, szakértő kirendelő végzés 

meghozatala, szemle elrendelése,  szakvélemény 

beérkezését követően díjmegállapító végzés 

meghozatala; érdemi döntés meghozatala; 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és 

az érintett szakképesítésért felelős minisztérium 

értesítése

A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély 

kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység 

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) 

Korm. Rendelet 1-4.§, 10.§.; a szakmai vizsga szervezésére 

vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének 

szabályairól szóló 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet 1-4.§.; a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 12.§, 13.§, 

18.§. 

igen

1. sz melléklet: Nyilatkozat – a kérelemben érintett szakképesítésekre vonatkozó adatokról és a statisztikai régiók megnevezéséről; 2. sz. melléklet: Adatlap a 

szakmai vizsga szervezéséhez és lebonyolításához; 3. sz. melléklet: Adatlap a tárgyi feltételek előzetes felméréséhez; 4. sz. melléklet: Adatlap a vizsgák 

lebonyolításához szükséges személyi feltételek felméréséhez; 5. sz. melléklet: Ügykezelési és titoktartási szabályzat; 6. sz. melléklet: Szakmai 

vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat; 7. sz. melléklet: Jegyzőkönyv a vizsgaszervezők felkészítéséről; 8. sz. melléklet: Az igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésének igazolása; 9. sz. melléklet: 30 napnál nem régebbi közokirat a kérelmező köztartozás-mentességéről (amennyiben nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban); 10. sz. melléklet: Okirat, okiratok a nem saját tulajdonú tárgyi eszközök esetén

Igen igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés Innovációs és Technológiai Minisztérium

4. Szakmai vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzése Lehetséges

Az ellenőrzés megindításáról értesítés és a 

szemléről; szakértő megbízása, a szemle során 

dokumentumok vizsgálata, jegyzőkönyv 

készítése, jogszabálysértés esetén felhívás 

annak megszüntetésére, ennek elmaradása 

esetén jogszabálysértési bírság kiszabása

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 58. § (2) 

bekezdése, a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó 

engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység 

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) 

Kormányrendelet 6. § (1) a) pontja

Nem Igen Nem Nem Igen nem Igen Igen Nem Fellebbezés Innovációs és Technológiai Minisztérium

5.
Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 

kedvezményével kapcsolatos eljárás
Lehetséges

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményének odaítésése a jogszabályban 

meghatározott feltételek fennállása esetén. 

Beérkezett kérelmek feldolgozása. Szükség 

esetén együttműködés szakhatóságokkal. Döntés 

a támogatás odaítéléséről. 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 
Igen

1.  A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló:

a)  a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági 

állásfoglalás, szakvélemény vagy 

b) gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó intézmény szakorvosa által az 5/2003.(II. 

19) ESzCsM rendelet alapján kiadott, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről szóló hatályos igazolás vagy 

c) a rehabilitációs szakértői szerv (Heves Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 

Osztály) vagy jogelődje (Heves Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, hatályos 

szakvélemény vagy 

d) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap. 

e) közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló, mozgásszervi betegségről kiállított orvosi dokumentáció és egyéb irat, amennyiben az 

előzőekben felsorolt valamely dokumentum nem áll a rendelkezésre (másolatban).

2. Az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének másolatát, illetve a jármű vezetési feltételeként külön 

jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszerelése, átalakítása esetén a gépjármű vezetői 

alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolatát. 

3. A szállítást végző személy esetében a hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum másolatát, illetve ha a szállítást végző személy gyermek vagy testvér 

a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát (lakcímkártya fénymásolat, házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, stb.), 

illetve az önkéntes szerződés fénymásolatát, amennyiben a szállítást végző személy a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végzi;

4. - keresőtevékenység folytatását igazoló dokumentumot;

- tanulói, képzési jogviszonyt igazoló dokumentumot;

            - hadieredetű fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt.

5.          Ha a kérelmező/szállítást végző a szabad mozgás és három hónapot meghaladó tartózkodás jogával rendelkező személy vagy EU kék kártyával 

rendelkező személy, akkor csatolni kell:

- tartózkodási engedély másolatát

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

A tárgyév március 31-ig benyújtott 

kérelmekről június 15-ig, a 

szeptember 30-ig benyújtott 

kérelmek esetén december 15-ig 

dönt a Hivatal.

Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per

6.
A tankötelezettség teljesítése a Hídprogramra 

jelentkezők részére
Lehetséges

Megkeresés esetén a benyújtott dokumentumok 

vizsgálata; egyeztetés a tankerületi központtal, 

fenntartókkal, intézményvezetőkkel a 

tankötelezettség teljesítésére alkalmas iskola 

kiválasztása érdekében; érdemi döntés 

meghozatala

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 182. § 

Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés megyei kormányhivatal

7.
Szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedélyezési 

eljárás 
Lehetséges

Kérelem vizsgálata; függő hatályú végzés 

meghozatala; díjmegelőlegező végzés 

meghozatala, szakértő kirendelő végzés 

meghozatala, szemle elrendelése,  szakvélemény 

beérkezését követően díjmegállapító végzés 

meghozatala; érdemi döntés meghozatala; 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és 

az érintett szakképesítésért felelős minisztérium 

értesítése

A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély 

kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység 

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) 

Korm. Rendelet 1-4.§, 10.§.; a szakmai vizsga szervezésére 

vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének 

szabályairól szóló 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet 1-4.§.; a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 12.§, 13.§, 

18.§. 

igen

1. sz melléklet: Nyilatkozat – a kérelemben érintett szakképesítésekre vonatkozó adatokról és a statisztikai régiók megnevezéséről; 2. sz. melléklet: Adatlap a 

szakmai vizsga szervezéséhez és lebonyolításához; 3. sz. melléklet: Adatlap a tárgyi feltételek előzetes felméréséhez; 4. sz. melléklet: Adatlap a vizsgák 

lebonyolításához szükséges személyi feltételek felméréséhez; 5. sz. melléklet: Ügykezelési és titoktartási szabályzat; 6. sz. melléklet: Szakmai 

vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat; 7. sz. melléklet: Jegyzőkönyv a vizsgaszervezők felkészítéséről; 8. sz. melléklet: Az igazgatási szolgáltatási díj 

befizetésének igazolása; 9. sz. melléklet: 30 napnál nem régebbi közokirat a kérelmező köztartozás-mentességéről (amennyiben nem szerepel a 

köztartozásmentes adózói adatbázisban); 10. sz. melléklet: Okirat, okiratok a nem saját tulajdonú tárgyi eszközök esetén

Igen igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

8. Szakmai vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzése Lehetséges

Az ellenőrzés megindításáról értesítés és a 

szemléről; szakértő megbízása, a szemle során 

dokumentumok vizsgálata, jegyzőkönyv 

készítése, jogszabálysértés esetén felhívás 

annak megszüntetésére, amennyiben nem 

szünteti meg a jogszabálysértést bírság kiszabása

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 58. § (2) 

bekezdése, a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó 

engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység 

ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) 

Kormányrendelet 6. § (1) a) pontja

Nem Igen Teljes eljárás Nem Nem Igen 60 nap nem Igen Igen Nem Fellebbezés A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

9.
Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 

kedvezményével kapcsolatos eljárás
Lehetséges

Súlyos mozgáskorlátozott személyek 

közlekedési kedvezményének odaítésése a 

jogszabályban meghatározott feltételek 

fennállása esetén. Beérkezett kérelmek 

feldolgozása. Szükség esetén 

együttműködés szakhatóságokkal. Döntés a 

támogatás odaítéléséről. 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 
Igen

1.  A súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló:

a)  a fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos 

szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény vagy 

b) gyermekklinika, gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó intézmény szakorvosa által 

az 5/2003.(II. 19) ESzCsM rendelet alapján kiadott, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről szóló hatályos igazolás vagy 

c) a rehabilitációs szakértői szerv (Heves Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási 

és Szakértői Osztály) vagy jogelődje (Heves Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve) által a közlekedőképesség 

minősítéséről kiadott, hatályos szakvélemény vagy 

d) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó 

nyilvántartó lap. 

e) közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló, mozgásszervi betegségről kiállított orvosi dokumentáció és egyéb irat, 

amennyiben az előzőekben felsorolt valamely dokumentum nem áll a rendelkezésre (másolatban).

2. Az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének másolatát, illetve a jármű vezetési 

feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszerelése, átalakítása esetén 

a gépjármű vezetői alkalmasságot tanúsító szakvélemény fénymásolatát. 

3. A szállítást végző személy esetében a hozzátartozói kapcsolatot igazoló dokumentum másolatát, illetve ha a szállítást végző személy 

gyermek vagy testvér a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát (lakcímkártya fénymásolat, házassági anyakönyvi 

kivonat, születési anyakönyvi kivonat, stb.), illetve az önkéntes szerződés fénymásolatát, amennyiben a szállítást végző személy a súlyos 

mozgáskorlátozott személy szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végzi;

4. - keresőtevékenység folytatását igazoló dokumentumot;

- tanulói, képzési jogviszonyt igazoló dokumentumot;

            - hadieredetű fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt.

5.          Ha a kérelmező/szállítást végző a szabad mozgás és három hónapot meghaladó tartózkodás jogával rendelkező személy vagy EU kék 

kártyával rendelkező személy, akkor csatolni kell:

- tartózkodási engedély másolatát

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

A tárgyév március 31-éig 

benyújtott kérelmekről június 15-

éig, míg a szeptember 30- áig 

benyújtott kérelmek esetén 

december 15-éig dönt a Hivatal.

Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztály



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

A kérelem 

előterjesztéséhez 

kötelezően 

alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez 

kötelezően 

csatolandó 

mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e 

hiányzó bizonyíték Ákr. 64. § (1) 

bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés 

kapcsolódó 

eljárásban 

meghozható 

döntés 

feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény 

lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztésé

t Ákr. 48. §

Jogszabály 

kizárja-e az 

eljárás 

szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési 

határidő Ákr. 50. 

§

Függő hatályú 

döntés Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

Gazdasági reklámtevékenység, gazdasági reklámok és az 

üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar 

nyelvű közzétételével kapcsolatos ügyek (kiemelt járási hatáskör)

Lehetséges
Megjelenő reklámok tartalmának vizsgálatára, a reklámtilalmakkal 

kapcsolatos előírások megtartására, hivatalból induló eljárások

2008. évi XLVIII. törvény 5/F. §,  24. § (1), és 

2001. évi XCVI. törvény 4.§ (1) és (2) bekezdés, 

387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 3.§ (4) 

bekezdés c) és k) pontok

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

2. Szerencsejáték szervezése (kiemelt járási hatáskör) Lehetséges

Szerencsejátékban 18 éven aluliak részvétele, játékterem 18 éven aluliak 

látogatása, játékterem jogtalan működése, játékkaszinó 18 éven aluliak 

általi látogatása esetén eljárás lefolytatása

1991. évi XXXIV. törvény 2. § (7a), a 36/A. § (2) 

b) pont, 387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 

3.§(4) bek. a)

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

3.

Közszolgáltatókra és elektronikus hírközlési szolgáltatókra 

vonatkozó fogyasztóvédelmi eljárások, közszolgáltatók 

panaszkezelése, ügyfélszolgálat működtetése , egységes 

számlaképpel, reszicsökkentéssel kapcsolatos fogyasztóvédelmi 

rendelkezések megtartásának ellenőrzése (kiemelt járási 

hatáskör)

Lehetséges

Hivatalból vagy kérelemre induló eljárás. Kérelemre indult eljárásban az 

ügyfél kérelme alapján a hatóság függő hatályú végzést hoz, értesíti az 

ügyfele(ke)t az eljárás megindításáról, valamint az ügyfele(ke)t 

hiánypótlásra, vagy adatszolgáltatásra hívja fel. A feltárt tényállás alapján 

a hatóság érdemi döntéssel zárja az elsőfokú eljárást.

1997. évi CLV. törvény 17/A. §. 17/B. §, 2003. 

évi C. törvény 

2005. évi XVIII. törvény 

2007. évi LXXXVI. törvény 

2008. évi XL. törvény 

2011. évi CCIX. törvény 

2012.évi CLXXXV. törvény 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet l

2/2015. (III.30.) NMHH rendelet, 387/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdés d), e), f), h), 

i), l), n) o), r), s)

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

4. Fogyasztóvédelmi referens alkalmazása (kiemelt járási hatáskör) Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, a vállalkozások jogszabályban foglalt 

kötelezettségének (fogyasztóvéelmi referens foglalkoztatása) 

telejsítésének vizsgálatára.

1997. évi CLV. törvény 17/D. §, 387/2016. (XII. 

2.) Korm. Rendelet
Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

5.
Együttműködési kötelezettség megsértése békéltető testületi 

eljárásban (kiemelt járási hatáskör)
Lehetséges Hivatalból indult eljárás, a békéltető testület jelzése alapján

1997. évi CLV. törvény 29. § (11), 45/A. § (1) e) 

387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet
Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

6. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások (kiemelt járási hatáskör) Lehetséges

Elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos eljárás. Kérelemre indult 

eljárásban – amennyiben az ügy elintézése 8 napon belül nem történik 

meg – a hatóság függő hatályú döntést hoz, értesítést küld az eljárás 

megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt szükség esetén 

hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A tényállás 

tisztázását követően az első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy eljárást 

megszüntető végzéssel zárul. Hivatalból indul az eljárás, ha a 

próbavásárlással egybekötött ellenőrzés, vagy az egyéb ellenőrzés 

jogsértést tár fel. Az Ákr. szabályai szerint a feltárt jogsértés alapján 

hivatalból eljárás indul.

2001. évi CVIII. törvény 2. § a), 1997. évi CLV. 

törvény,387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

2001. évi CVIII. törvény,

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet ,

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

7.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése 

(kiemelt járási hatáskör)
Lehetséges

A fogyasztói döntéseket tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi 

gyakorlatokkal (a vállalkozás részéről nyújtott félrevezető szóbeli, írásbeli 

tájékoztatás nyújtása illetve jelentős információ elhallgatása) szembeni 

eljárás. Célja a vásárlók megtévesztésének és az ebből fakadó ügyleti 

döntések meghozatalának csökkentése, figyelemmel a fogyasztók 

megfelelő tájékoztatáshoz fűződő és vagyoni érdekeinek védelmére. 

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy elintézése 8 napon 

belül nem történik meg – a hatóság függő hatályú döntést hoz, értesítést 

küld az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt 

szükség esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A 

tényállás tisztázását követően az első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy 

eljárást megszüntető végzéssel zárul. Kérelemre vagy hivatalból indulhat 

eljárás

2008. évi XLVII. törvény 10. § (1), 2000. évi XXV. 

törvény 32. § (1)  e), 387/2016. (XII. 2.) Korm. 

Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

8. Termékek piacfelügyelete (kiemelt járási hatáskör) Lehetséges

Az áruk és szolgáltatások biztonságosságával és megfelelőségével 

kapcsolatos ellenőrzési és felügyeleti feladatok ellátása - a fogyasztók 

élete, testi épsége és biztonsága védelmének, valamint megfelelő 

tájékoztatásuk érdekében. (veszélyes termékek kiszűrése, 

termékbiztonság vizsgálata, kötelező jelölések feltüntetése, címkézés 

vizsgálata). Az eljárás hivatalból indul, minta és ellenminta vételével, a 

termékek biztonságosságának ellenőrzésére a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Piacfelügyeleti Főosztálya, laborvizsgálatot végez. A 

laborvizsgáalt eredménye alapján a felelősség megállapítása a 

forgalmazói lánc feltárásával történik. Az jogkövetkezményeket a 

piacfelügyeleti törvény határozza meg.

2012. évi LXXXVIII. törvény, 2000. évi XXV. 

törvény 32. § (1)  f), 387/2016. (XII. 2.) Korm. 

Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 70 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

9.
Árubemutatóval egybekötött termékértékesítés (kiemelt járási 

hatáskör)
Lehetséges

Árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenységgel 

kapcsolatos kérelem kivizsgálása vagy hivatalból indított eljárás az 

árubemutató jogszerűségének vizsgálatára.

2005. évi CLXIV. törvény 5/C. §,  5/D. §, 387/2016. (XII. 2.) Korm. RendeletNem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

10.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályainak 

megsértése, utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekkel 

kapcsolatos eljárások (kiemelt járási hatáskör)

Lehetséges

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy elintézése 8 napon 

belül nem történik meg – a hatóság függő hatályú döntést hoz, értesítést 

küld az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt 

szükség esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A 

tényállás tisztázását követően az első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy 

eljárást megszüntető végzéssel zárul.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, 472/2018. 

(XII.28.) Korm. rendelet, 387/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

11.
Általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése (általános járási 

hatáskör)
Lehetséges

fogyasztóvédelmi szabályok (ártájékoztatás, hiteles mérleg használata, 

nyitvatartási idő) betartásának ellenőrzésére indult hivatalbóli eljárások. 

Helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján indul, vagy fogyasztóvédelmi 

tárgyú bejelentés alapján.

2005. évi CLXIV. Törvény, 1991. évi XLV. 

Törvény, 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet, 

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, 

387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

12. panaszkezelés és ügyfélszolgálat (általános járási hatáskör) Lehetséges
vállalkozás panaszkezelési gyakorlata valamint ügyfélszolgálatra 

vonatkozó előírások megtartása, hivatalból vagy kérelemre indul
1997. évi CLV. Törvény 17/A Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

13.
Fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályok betartása, dohány és 

alkohol termékkel való kiszolgálása (általános járási hatáskör)
Lehetséges

helyszíni ellenőrzés megállapítása alapján hivatalból indult eljárás, amely 

során a hatóság 8 napon belül dönt, vagy 60 napon belül teljes 

eljárásban hoz határozatot

1997. évi CLV: törvény 16/A.§, 1999. évi XLII. 

Törvény, 2012. évi CXXXIV. Törvény, 387/2016. 

(XII. 2.) Korm. Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

14.
Szavatossággal, jótállással, kereskedelemmel, vendéglátással 

kapcsolatos kérelmek kivizsgálása (általános járási hatáskör)
Lehetséges

Kérelemre indult eljárásban – amennyiben az ügy elintézése 8 napon 

belül nem történik meg – a hatóság függő hatályú döntést hoz, értesítést 

küld az eljárás megindításáról, valamint az eljárás során a kérelmezőt 

szükség esetén hiánypótlásra, más ügyfelet adatszolgáltatásra hív fel. A 

tényállás tisztázását követően az első fokú eljárás érdemi döntéssel vagy 

eljárást megszüntető végzéssel zárul.

151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet, 19/2014. 

(IV. 29.) NGM rendelet, 387/2016. (XII. 2.) Korm. 

Rendelet

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

15.

Hivatalból indult fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti eljárások: 

egyes gépek, berendezések zajkibocsátási értékeivel kapcsolatos 

eljárások, festékek, lakkok, járművek javító fényezésére szolgáló 

eszközök oldószer tartalmával kapcsolatos ügyek, 

energiafogyasztás címkézésével kapcsolatos előírások, 

pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos fogyasztóvédelmi 

előírások, mosó- és tisztítószerek, valamint kozmetikai termékek, 

elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos ügyek (kiemelt 

járási hatáskör)

Lehetséges

Hivatalból indult eljárások, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

fogyasztóvédelmi rendelkezések betartásának vizsgálata helyszíni vagy 

dokumentum alapú ellenőrzés során. Amennyiben az ellenőrzés 

jogsértést tár fel, hivatalból eljárás indul.

140/2001. (VIII. 8.)Korm.r. 3. § (5) bekezdés,

 142/2001. (VIII. 8.) Korm.r. 3. § (4) bek. 6. §,

 25/2006. (II. 3.) Korm.r. 6. § (1) bekezdésében, 

7. § (1), (2) és (4) bek. 8. §,

158/2009. (VII. 30.)Korm.r. 11. § (6) bek. 12. § 

(4) bek. c) pont,

173/2011. (VIII. 24.) Korm.r. 80.§, 193/2011. (IX. 

22.) Korm.r. 2. § 11. pont,

329/2012. (XI. 16.) Korm.r. 1. § b) pont, 4. § (2) 

bek.,

374/2012. (XII. 18.)Korm.r. 14. § (1) bek. a) 

pont,

445/2012. (XII. 29.) Korm.r. 25. § (6) bek.,

39/2013. Korm.r.17. § (1) bekezdés c), 

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. c) 

pont

387/2016. (XII. 2.) Korm.r. 3.§ (4a) a)-k)

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal (387/2016 

(XII.2.) Kormány rendelet 

1.§ (4) bekezdés)

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály



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

A kérelem előterjesztéséhez 

kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően 

csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-

e hiányzó bizonyíték Ákr. 64. § 

(1) bekezdése

Az eljárás lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1 nyugellátás megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, a hatóság vizsgálja 

a jogosultsági feltételek meglétét, valamint beszerzi az ellátás 

összegének kiszámításához szükséges adatokat. A 

jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a 

jogosultsági feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, 

és az erre vonatkozó határozatát foganatosításra megküldi a 

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem

45 nap,                                

ha az egészségi állapot 

szakkérdését is vizsgálni 

kell: 60 nap

Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

2 korhatár előtti ellátás megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági 

feltételek meglétét, valamint beszerzi az ellátás összegének 

kiszámításához szükséges adatokat. A jogosultsági feltételek 

hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek 

megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

2011. évi CLXVII. törvény, 333/2011.(XII.29.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 45 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

3 átmeneti bányászjáradék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági 

feltételek meglétét, valamint beszerzi az ellátás összegének 

kiszámításához szükséges adatokat. A jogosultsági feltételek 

hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek 

megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

1993. évi XLVIII. törvény 49/B-49/C. § Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 45 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

4 táncművészeti életjáradék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági 

feltételek meglétét, valamint beszerzi az ellátás összegének 

kiszámításához szükséges adatokat. A jogosultsági feltételek 

hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek 

megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

2008. évi XCIX. törvény 43/A-43/C. § Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 45 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

5 rokkantsági járadék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági 

feltételek meglétét, ennek keretében az egészségi állapot 

szakkérdését. A jogosultsági feltételek hiánya esetén a 

kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte esetén az 

ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó határozatát 

foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

83/1987.(XII.27.) MT rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

6 baleseti járadék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági 

feltételek meglétét, ennek keretében az egészségi állapot 

szakkérdését, valamint beszerzi az ellátás összegének 

kiszámításához szükséges adatokat. A jogosultsági feltételek 

hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek 

megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

1997. évi LXXXIII. törvény, 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

7 bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági 

feltételek meglétét, ennek keretében az egészségi állapot 

szakkérdését, valamint beszerzi az ellátás összegének 

kiszámításához szükséges adatokat. A jogosultsági feltételek 

hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek 

megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

23/1991.(II.9.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem

17 munkanap,                   

ha az egészségi állapot 

szakkérdését is vizsgálni 

kell: 35 munkanap

Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

8 tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági 

feltételek meglétét, ennek keretében beszerzi az ügyfél 

nyilatkozata alapján más hatóságoktól a szükséges 

igazolásokat. A jogosultsági feltételek hiánya esetén a 

kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte esetén az 

ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó határozatát 

foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

1993. évi III. törvény 44/A. §, 383/2017.(XII.17.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 45 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

9 adategyeztetési eljárás Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, a kérelem kizárólag 

elektronikus úton nyújtható be. A hatóság kiértesíti az ügyfelet 

a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő 

adatokról, melyre az ügyfél 30 napon belül észrevételt tehet. 

Az észrevételben foglaltak alapján a hatóság beszerzi a 

szükséges adatokat, bizonyítási eljárást folytat le, majd ennek 

alapján határozatot hoz az ügyfél részére elismert szolgálati 

időről, jogosultsági időről, és a nyugellátás kiszámításához 

figyelembe vehető kereseti adatokról.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem

Nem - felfüggesztés ezen 

eljárásban nincs, a 

hatósági bizonyítvány 

kiadásánál megengedett 

1997. évi LXXXI. Tv. 96/E 

§ (2) bekezdése

Nem 75 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

10
hatósági bizonyítvány kiállítása a nyugdíjbiztosítási hatósági 

nyilvántartásban szereplő adatokról
Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul. Amennyiben az ügyfél valamennyi 

szolgálati ideje és jogosultsági ideje tekintetében kéri a 

hatósági bizonyítvány kiállítását, az eljárás felfüggesztésre 

kerül, és hivatalból adategyeztetési eljárás kerül lefolytatásra. 

Az adategyeztetési eljárás befejezését követően, annak 

eredményétől függően kerül a hatósági bizonyítvány kiállításra.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

11
jogalap nélküli ellátás visszafizetésére, megtérítésére 

kötelezés
Lehetséges

Az eljárás a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságának értesítése alapján, kizárólag hivatalból indul. 

Az eljárás során annak vizsgálata történik meg, hogy ki a 

felelős az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, 

folyósításáért. Az ügyfél felróható magatartása esetén az 

ellátás visszafizetésére, a foglalkoztató vagy más szerv 

felelőssége esetén az ellátás megtérítésére kötelezésről 

születik határozat. A véglegessé vált határozatot a Magyar 

Államkincstár Központhoz kell megküldeni, amely szerv ellátja 

a fizetési kötelezettség nyilvántartásával, elszámolásával és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 45 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

12
1997. évi LXXXI. törvény 87-88. §-a, 1997. évi LXXXIII. törvény 

67. §-a szerinti megtérítésre kötelezés
Lehetséges

Az eljárás kizárólag hivatalból indul balesettel kapcsolatos 

egészségkárosodáson vagy elhalálozáson alapuló ellátás 

felmerülése esetén, amennyiben megállapításra kerül, hogy a 

balesetért a munkáltató vagy 3. személy felelős. Az eljárás 

során a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága 

közli, hogy milyen összegű ellátás került a megkeresés 

időpontjáig kifolyósításra, illetve mennyi az ellátás aktuális 

összege. Ennek alapján megtérítésre kötelező határozat 

kiadására kerül sor. A véglegessé vált határozatot a Magyar 

Államkincstár Központhoz kell megküldeni, amely szerv ellátja 

a fizetési kötelezettség nyilvántartásával, elszámolásával és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet, 

1997. évi LXXXIII. törvény, 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 45 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Budapest Főváros 

Kormányhivatala

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály



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

e formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték 

Ákr. 64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban 

meghozható döntés 

feltételét képezi-e Ákr. 

45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 

48. §

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő Ákr. 50. §
Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 

55. §

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája 

Ákr. 113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezése Lehetséges

A kérelem benyújtását követően a hatóság azt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra, tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre vagy 

okirat bemutatására szólítja fel. Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű 

értesítése mellett, az ügy összes dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.

Az engedélyezési eljárás során lehetőleg az engedély kiadása előtt helyszíni szemle tartható, előre egyeztetett időpontban. (Amennyiben az engedély kiadása 

helyszíni szemle nélkül történt, úgy a hatóság az engedély véglegessé válását követő 60 napon belül helyszíni ellenőrzést tart.)

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély kiadása) vagy az eljárás megszüntetése. 

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés 

a kézhezvételét követő naptól számított 15. nap elteltével véglegessé válik. 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;

 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről;

 2006. évi XCVII. tv. az egészségügyben működő szakmai kamarákról;

 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról;

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;

 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről; 

 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról;

 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről;

 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről;

 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről;

  49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról

16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről;

 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről; 

  2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről; 

 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről; 

 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási szolgáltatásaiért fizetendő díjakról;

  20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről. 

Igen

ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést; 

  közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződést; 

 az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az ingatlant is – használatának jogcímét igazoló iratot; 

 az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló igazolást; 

  az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek – ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is – meglétére vonatkozó nyilatkozatot; 

  a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai; 

 az egészségügyi tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét; 

  szakmai programot (a 96/2003. (VII. 15. ) Korm. rendelet 2. számú mellékletében leírtak szerint)

  alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kérelmező helyettesítését.

A kérelemhez mellékelni kell továbbá az alábbiakat: 

 (a tevékenység jellegétől függően:) veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződés (az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (1) bek.);

  (a tevékenység jellegétől függően:) sterilizálásra vonatkozó szerződés (az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének 2.1. f) pontja és 2.2 f) pontja); 

  amennyiben a telephelyül szolgáló ingatlan új építésű, jogerős használatbavételi engedély / használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) és (4) bek.);

  ionizáló sugárzást létrehozó berendezésnek minősülő eszköz esetén a Sugáregészségügyi Decentrum / Országos Atomenergia Hivatal által kiadott üzemeltetési engedély (az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. 

§ (1) bekezdésének 2. pontja és 68. § (1) bek. a) pontja); 

 az alkalmazni kívánt – a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 13. sz. mellékletében meghatározott – orvostechnikai eszközök tekintetében az időszakos felülvizsgálat megtörténtét és a minősítést igazoló irat, amennyiben a felülvizsgálat az eszköz használatának megkezdése óta esedékessé vált (az orvostechnikai eszközökről szóló 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 27. § (1) és (2) bek.);

 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása (Díjrendelet 2. § (3) bekezdése). 

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

2. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének módosítása Lehetséges

A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra, tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre vagy okirat 

bemutatására szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű értesítése mellett, az ügy összes 

dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.

A működési engedély módosítására irányuló eljárás során csak új szakma felvétele esetén történik helyszíni szemle tartása, előre egyeztetett időpontban. 

(Amennyiben az újonnan felvett szakmára az engedély kiadása helyszíni szemle nélkül történt, úgy a módosított engedély véglegessé válását követő 60 napon belül 

kell helyszíni ellenőrzést megtartani.)

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély módosítása) vagy az eljárás megszüntetése. 

A fellebbezésről az ügyfél lemondhat, amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a 

kézhezvételét követő naptól számított 15. nap elteltével véglegessé válik. 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;

 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről;

 2006. évi XCVII. tv. az egészségügyben működő szakmai kamarákról;

 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról;

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;

 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről; 

 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról;

 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet az otthoni szakápolási tevékenységről;

 11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről;

 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről;

  49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról

16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről;

 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről; 

  2/2004. (XI. 14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről; 

 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről; 

 1/2009. (I.30.) EüM rendelet az ÁNTSZ egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási szolgáltatásaiért fizetendő díjakról;

  20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről. 

Igen

ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést; 

  közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződést; 

 az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az ingatlant is – használatának jogcímét igazoló iratot; 

 az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló igazolást; 

  az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek – ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is – meglétére vonatkozó nyilatkozatot; 

  a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okai; 

 az egészségügyi tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét; 

  szakmai programot (a 96/2003. (VII. 15. ) Korm. rendelet 2. számú mellékletében leírtak szerint)

  alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kérelmező helyettesítését.

A kérelemhez mellékelni kell továbbá az alábbiakat: 

 (a tevékenység jellegétől függően:) veszélyes hulladék elszállítására vonatkozó szerződés (az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (1) bek.);

  (a tevékenység jellegétől függően:) sterilizálásra vonatkozó szerződés (az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének 2.1. f) pontja és 2.2 f) pontja); 

  amennyiben a telephelyül szolgáló ingatlan új építésű, jogerős használatbavételi engedély / használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 44. § (1) és (4) bek.);

  ionizáló sugárzást létrehozó berendezésnek minősülő eszköz esetén a Sugáregészségügyi Decentrum / Országos Atomenergia Hivatal által kiadott üzemeltetési engedély (az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. 

§ (1) bekezdésének 2. pontja és 68. § (1) bek. a) pontja); 

 az alkalmazni kívánt – a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 13. sz. mellékletében meghatározott – orvostechnikai eszközök tekintetében az időszakos felülvizsgálat megtörténtét és a minősítést igazoló irat, amennyiben a felülvizsgálat az eszköz használatának megkezdése óta esedékessé vált (az orvostechnikai eszközökről szóló 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 27. § (1) és (2) bek.);

 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása (Díjrendelet 2. § (3) bekezdése). 

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

3. Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének visszavonása Lehetséges

 A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra, tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre vagy okirat 

bemutatására szólítja fel.

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű értesítése mellett, az ügy összes 

dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.

A rendelkezésünkre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély visszavonása) vagy az eljárás megszüntetése történik.

A döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a kézhezvételét követő naptól számított 15. nap elteltével 

véglegessé válik.

1990.évi XCIII. törvény az illetékekről;

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről;

2015. évi CXXIII. az egészségügyi alapellátásról;

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;

96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról;

2/2004. (XI.14.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről.

Igen

Az eljárás kérelemre indul, melyben meg kell nevezni a telephelyet, amelyre vonatkozóan a működési engedélyt vissza kívánja vonni a szolgáltató. Amennyiben a telephelyen csak egyes szakmák végzését szünteti meg a szolgáltató, de más tevékenységeket továbbra is végez, úgy az eljárás működési engedély-

módosításnak minősül.
Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

4. Hatósági bizonyítvány Lehetséges

A benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, 

amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű értesítése mellett, az ügy összes 

dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.

 A rendelkezésre álló adatok alapján a hatósági bizonyítványt ki kell állítani. 

  2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről;

  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;

  313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról;

  4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről;

  49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról

  63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól;

 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 8. § az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről.

Igen

Kérelem, benne megjelölve, milyen célból kéri az ügyfél az igazolást (2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 95. § (1) bekezdés).  

Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem Sommás eljárásban 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

5. Praxisengedély kiadása,módosítása, visszavonása Lehetséges

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, a benyújtást követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja 

fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű értesítése mellett, az ügy összes 

dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján érdemi döntés meghozatala vagy az eljárás megszüntetése várható.

A fellebbezésről az ügyfél lemondhat, amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés a 

kézhezvételét követő naptól számított 15. nap elteltével véglegessé válik. A praxisengedély visszavonása a jogszabályban foglaltak fennállása esetén történhet 

hivatalból is.

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről;

2000. évi II. tv. az önálló orvosi tevékenységről; 

2006. évi XCVII. tv. az egészségügyben működő szakmai kamarákról; 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról;

 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről; 

  az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30) EüM rendelet

Igen

 orvosi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolást;

  a praxisjog átruházásáról szóló szerződést; 

 a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést;

  kamarai tagság igazolását;

 működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolását (az érvényességet a pecsétszám alapján a www.enkk.hu közhiteles nyilvántartásából hatóságunk megállapítja) 

  az előírt szakképzettséget igazoló bizonyítvány vagy háziorvosoknál a szakgyakorlat elvégzését követő vizsga bizonyítványa másolata; 

 nyilatkozat arról, hogy a praxisengedély kiadását akadályozó tényezők nem állnak fenn, valamint a benyújtott másolatok hitelességéről; 

 amennyiben a kérelmező másik praxisban a korábbi praxis helyettesítéséről szóló megállapodás másolatát; 

  a korábbi település önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés felmondásáról szóló dokumentum másolatát.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

6.
Egészségügyi ellátással (alapellátás; járóbeteg-szakellátás) kapcsolatos

bejelentések
Lehetséges

A Járási Hivatal az alábbi egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos bejelentések ügyében folytathat ellenőrzést:

alapellátás, otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatás, betegszállítás, intézeten kívüli szülészeti és 

újszülött-ellátási tevékenység, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítása, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben 

szervezett egészségügyi ellátás, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai 

szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői által nyújtott egészségügyi ellátások

A benyújtást követően a bejelentést a Hatóság megvizsgálja és szükség esetén a bejelentőt tényállás tisztázására szólítja fel. 

Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű értesítése mellett, az ügy összes 

dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.

A hatóság szükség esetén pl. helyszíni szemlét tart, szakfelügyelő főorvost kér fel a kivizsgálásra. 

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok alapján, amennyiben a panaszbejelentés megalapozott volt, hivatalból eljárást indít, valamint a panaszbejelentőt 

tájékoztatja. 

Amennyiben a hatóság nem indít eljárást, tájékoztatás egyéb jogérvényesítési lehetőségről (a szolgáltató, illetve fenntartó felé tehető panasz; bírósági út; alapvető 

jogok biztosa felé tehető bejelentés).

Intézkedés: 

a hatóság hivatalból indult eljárás során felhívja a szolgáltató figyelmét az elkövetett jogszabálysértésre és határozatban hívja fel annak megszüntetésére;

a hatóság hivatalból indult eljárás során egészségügyi bírság kiszabása mellett kötelezi az egészségügyi szolgáltatót a jogszabályban foglaltak betartására;

a hatóság etikai vétség gyanúja esetén etikai eljárást kezdeményez;

a hatóság bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz az illetékes szervnél

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;

az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény;

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016 (XII.2) 

Korm. rendelet;

az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet  

Nem

Szóban (személyesen, telefon), írásban – papír alapon vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti elektronikus úton –, valamint elektronikus levélben.

A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni.

lgál.

 

A bejelentést szóban (személyesen, telefonon), írásban papír alapon vagy elektronikusan lehet benyújtani, megadva a bejelentő nevét és elérhetőségét is. 

Lehet:

saját egészségügyi ellátással kapcsolatos kifogás;

egészségügyi ellátásban részesült beteg meghatalmazása alapján benyújtott panasz;

cselekvőképtelen beteg gondnoka, törvényes képviselője által benyújtott panasz.

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

A bejelentés kivizsgálása hatósági 

ellenőrzés keretében történik, melynek 

ügyintézési határideje 60 nap.

Az ellenőrzés eredménye alapján 

hivatalból indított eljárás ügyintézési 

határideje 60 nap

Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

7.
A védőnői szakfelügyeletel kapcsolatos feladatok,ápolási szakfelügyelettel 

kapcsolatos feladatok ellátása.
Lehetséges

A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. A 

hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le.Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést 

tapasztal, megindítja az eljárást, vagy

 ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi.

Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet 11. § (2) c);2015. évi CXIII. törvény 14. §.                 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 14/B. § (7b) bek. f) pont
Nem Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele a szakmai tevékenységről Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Igen Nem Nem Sommás eljárásban 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

8. Szakmai minimum feltételek ellenőrzése egészségügyi szolgáltatóknál Lehetséges

A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. A 

hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le.Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést 

tapasztal, megindítja az eljárást, vagy

 ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 14/B § (7b) és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL trv. 68-69.§. ill. 99-102.§
Nem Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele a személyi-,tárgyi minimum feltételek meglétéről (szakmai minimum feltétel) Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Igen Nem Nem Sommás eljárásban 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

9.
Szakmai minimum feltételek ellenőrzése egészségügyi szolgáltatóknál- 

működési engedély kiadásakor
Lehetséges

Az engedélyezési eljárás során lehetőleg az engedély kiadása előtt helyszíni szemle tartható, előre egyeztetett időpontban. (Amennyiben az engedély kiadása 

helyszíni szemle nélkül történt, úgy a hatóság az engedély véglegessé válását követő 60 napon belül helyszíni ellenőrzést tart. ) A helyszíni  szemle megtartása 

során - az ismert tulajdonos értesítésével egyidejűleg - a szemletárgy birtokosa kötelezhető a szemletárgy felmutatására, illetve arra, hogy az ügyfelet a szemle 

helyszínére beengedje.A szemle során a hatóság eljáró tagja jogosult különösen

a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni,

 bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni,

felvilágosítást kérni.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 14/B § (7b) és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL trv. 68-69.§.
Nem Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele a személyi-,tárgyi minimum feltételek meglétéről (szakmai minimum feltétel) Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Igen Nem Nem Sommás eljárásban 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

10

.
Egészségügyi szolgáltatók tevékenységének ellenőrzése Lehetséges

A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. A 

hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le.Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést 

tapasztal, megindítja az eljárást, vagy

 ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi.

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1991 évi XI. törvény 6. § (1) e)  az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL trv.99-102.§. Nem Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele a szakmai tevékenységről Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Igen Nem Nem Sommás eljárásban 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

11

.
kormányhivatal keretén kívül működő családvédelmi szolgálat engedélyezése Lehetséges

A kérelem benyújtását követően a hatóság azt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra, tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre vagy 

okirat bemutatására szólítja fel. Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű 

értesítése mellett, az ügy összes dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.

Az engedélyezési eljárás során  az engedély kiadása előtt helyszíni szemle  történik előre egyeztetett időpontban. 

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély kiadása) vagy az eljárás megszüntetése. 

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés 

a kézhezvételét követő naptól számított 15. nap elteltével véglegessé válik. 

A  magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. Törvény 2. § (2) bek; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének 

engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet 2. § (1) bek.; az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért 

fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30) EüM rendelet; 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény;

Igen

az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést; közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződést; 

 az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az ingatlant is – használatának jogcímét igazoló iratot; végzettséget igaszoló okiratok; az egészségügyi tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét; Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

12

.
Boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése Kizárt

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy az ügyfél képviseletében eljáró személy, temetkezési szolgáltató útján, a benyújtást követően a kérelmet a 

hatóság megvizsgálja.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét hivatalból vizsgálja. 

A boncolás nélküli hamvasztás engedélyezése a halott vizsgálati bizonyítványon történik a kiadmányozó aláírásával és a járási hivatal körbélyegzőjével ellátva.

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

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,

 az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

Nem

a halottvizsgálatot végző orvos nyilatkozata, a kezelőorvos nyilatkozatát, hogy nem állnak fenn a boncolás mellőzését kizáró okok 

az elhunyt kórbonctani vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatát (ha van ilyen),

a hozzátartozók nyilatkozatát, hogy az elhunytat hamvasztani kívánják és senki nem kéri a kórboncolás mellőzését,

a kitöltött 6  példányos halottvizsgálati bizonyítványt,

meghatalmazás, amennyiben a temetkezési szolgáltató jár el a kérelmező képviseletében

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

13

.
Sírnyitási/kriptanyitási engedély rátemetés, exhumálás céljából Lehetséges

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy az ügyfél képviseletében eljáró személy, temetkezési szolgáltató útján, a benyújtást követően a kérelmet a 

hatóság megvizsgálja.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét hivatalból vizsgálja.

A rendelkezésre álló dokumentáció, vagy az engedélyező hatóság által megkeresett temetőüzemeltető által nyújtott adatszolgáltatás alapján a rátemetés, a holttest 

újratemetése vagy a hamvasztás céljából történő sírnyitásnak az engedélyezése határozat formájában. 

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

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,

 az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

Nem

a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy az öröklést igazoló okiratot, ha a kérelmező az örökös,

 a temetkezési vállalkozó nyilatkozatát, hogy elvégzik a sír/sírbolt nyitását,

a temető fenntartó igazolását (temetkezési hely nyilvántartókönyv vagy sírboltkönyv-kivonat), mely tartalmazza a betemetések időpontját és betemetettek számát, valamint a felnyitandó sír/sírbolt pontos helyét és a betemetés/exhumálás időpontját,

betemetés céljából történő sír/sírbolt nyitása esetén a betemetni kívánt és az utolsó betemetett (exhumálni kívánt) személy teljes egészében kitöltött halottvizsgálati bizonyítványát, 

meghatalmazás, amennyiben a temetkezési szolgáltató jár el a kérelmező képviseletében

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

14

.
Holttest és hamvak külföldre történő szállításának engedélyezése Lehetséges

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy az ügyfél képviseletében eljáró személy, temetkezési szolgáltató útján, a benyújtást követően a kérelmet a 

hatóság megvizsgálja.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét hivatalból vizsgálja.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a halott külföldre történő szállításának engedélyezése határozat formájában. 

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

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,

 az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

Nem

a temetkezési vállalkozó elszállításra vonatkozó nyilatkozata, 

az elhunyt(ak) halottvizsgálati bizonyítványát (halotti anyakönyvi kivonatát), 

a halottszállító gépjármű forgalmi engedélyének másolatát, 

a holttestet kísérő személy(ek) személyazonosítására alkalmas dokumentumának másolatát,

meghatalmazás, amennyiben a temetkezési szolgáltató jár el a kérelmező képviseletében

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

15

.
Közfürdő üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása Lehetséges

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy az ügyfél képviseletében eljáró személy útján, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét hivatalból vizsgálja.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a közfürdő üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása határozat formájában. 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendelet,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

Nem

az eljárási díj megfizetésének igazolása,

üzemeltetési szabályzat Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

16

.
Ivóvíz biztonsági terv jóváhagyása Lehetséges

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy az ügyfél képviseletében eljáró személy útján, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét hivatalból vizsgálja.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján az ivóvízbiztonsági terv jóváhagyása határozat formájában. 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

Nem

az eljárási díj megfizetésének igazolása,

ivóvíz biztonsági terv,

OKI szakvélemény
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 45 nap, sommás eljárásban8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

17

.
Ivóvíz biztonsági terv felülvizsgálata Lehetséges

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy az ügyfél képviseletében eljáró személy útján, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét hivatalból vizsgálja.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján az ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálatának jóváhagyása határozat formájában. 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

Nem

az eljárási díj megfizetésének igazolása,

az ivóvíz biztonsági terv felülvizsgálatának dokumentációja, Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 45 nap, sommás eljárásban8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

18

.
Vízmintavételi helyek jóváhagyása Lehetséges

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy az ügyfél képviseletében eljáró személy útján, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét hivatalból vizsgálja.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a vízmintavételi helyek jóváhagyása határozat formájában. 

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

Nem

az eljárási illeték megfizetésének igazolása,

a vízmintavételi helyére kijelölésére vonatkozó dokumentáció, a vízellátó rendszerre vonatkozó mintavételi helyek listáját, pontos cím megjelölésével Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.
Éves vízminőség vizsgálati program jóváhagyása Lehetséges

A kérelem benyújtása történhet személyesen vagy az ügyfél képviseletében eljáró személy útján, a benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja.

A hatóság a hatáskörét és illetékességét hivatalból vizsgálja.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a vízminőség vizsgálati program jóváhagyása határozat formájában.

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

Nem

az eljárási illeték megfizetésének igazolása,

a vízellátó rendszerre vonatkozó éves mintavételi ütemtervet, mintavételi helyenként a vizsgálandó komponensek körét meghatározva, negyedéves bontásban az előírt vizsgálatokat Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

20

.
Természetes fürdőhely kijelölési eljárása Lehetséges

A vízparti terület tulajdonosának kérelmére (tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal) az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, amelynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről, valamint megjelöli a fürdési idény 

tartamát, meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek ütemtervét és kijelöli a védőterületet.

 A fürdőhely kijelölését megelőzően a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok és a fürdőhely 

fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével. A szakhatóságok állásfoglalásukat a helyszíni szemle 

keretében, vagy azt követő 15 napon belül adják meg. 

Az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a fürdővíz minősége legalább “tűrhető“, és ezen 

túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel.

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet.

Nem

az eljáró hatóság eljárási díj megfizetésének igazolása,

a közreműködő szakhatóságok eljárási díjának, eljárási illeték megfizetésének igazolása,

a fürdőhely üzemeltetési szabályzata,
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.
Természetes fürdővíz használat engedélyezése Lehetséges

A járási hivatal illetékességi területéhez tartozó felszíni vizekben a fürdőzők számának napi átlaga legalább 8 egybefüggő naptári héten várhatóan meghaladja a 

100 főt, valamint megvannak a fürdőzés közegészségügyi követelményei, a járási hivatal – hivatalból indított eljárásban – minden év május 1. napjáig dönt a 

fürdővíz fürdési célú használatának engedélyezéséről, megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek 

ütemtervét és kijelöli a védőterületet.

A fürdőhely kijelölését megelőzően a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok, a fürdőhely 

fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, és a fürdőhely üzemeltetőjének részvételével. A szakhatóságok állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében, 

vagy azt követő 15 napon belül adják meg.

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet,

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet.

Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 60 nap Igen Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.

Egészségügyi szolgáltatók infekciókontrollal kapcsolatos 

kötelezettségeinek, az infekciókontroll-minimumok biztosításának és 

működésének ellenőrzése

Lehetséges A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 11. § (1) bek Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele a szakmai tevékenységről

23

.

Megbetegedési veszély és annak elhárítása érdekében a szükséges 

védőoltások elrendelése (ha egy település lakosságát érinti)
Lehetséges A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 1991. évi XI. törvény 4. § (6) bek. a) pont, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (1) bek. c) pont Fertőző beteg bejelentés, labor eredmény, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 60 nap Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.
Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok elrendelése Lehetséges A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 1991. évi XI. törvény 4. § (6) bek. a) pont, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (1) bek. c) pont Fertőző beteg bejelentés, labor eredmény, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 60 nap Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.

Járványveszély vagy járvány esetén bölcsődék, óvodák, általános iskolák 

működésének felfüggesztése, bentlakásos gyermekintézmények 

működésének korlátozása, egyéb helyi közösségi célokat szolgáló 

intézmények, helyi jelentőségű rendezvények működésének megtiltása

Lehetséges A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 1991. évi XI. törvény 4. § (6) bek. a) pont, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (1) bek. c) pont Fertőző beteg bejelentés, labor eredmény, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 60 nap Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.

Járványveszély vagy járvány esetén a középfokú oktatási intézmények, 

szakmunkástanuló intézetek (iskolák), tanműhelyek, nevelőotthonok, 

nevelőintézetek, gyermek- és ifjúságvédő intézetek, egészségügyi 

intézmények osztályainak vagy részlegeinek működésének korlátozása 

vagy bezárása, a helyközi személyforgalom, élőállat vagy személyszállítás 

korlátozása, megtiltása

Lehetséges A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 1991. évi XI. törvény 4. § (6) bek. a) pont, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (1) bek. c) pont Fertőző beteg bejelentés, labor eredmény, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 60 nap Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.

Járvány vagy különös jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzés 

eseteiben a járványügyi vizsgálat részeként szakmailag indokolt mértékben 

laboratóriumi vizsgálatokat kezdeményez, biztosítja az ehhez szükséges 

eszközöket, indokolt esetben felvételi zárlatot rendel el

Lehetséges A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 1991. évi XI. törvény 4. § (6) bek. a) pont, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (1) bek. c) pont Fertőző beteg bejelentés, labor eredmény, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 60 nap Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

28

.

Rendkívüli események, természeti csapások esetén a járványveszély 

elhárítása érdekében  szükséges feladatok
Lehetséges A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 1991. évi XI. törvény 4. § (6) bek. a) pont, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 6. § (1) bek. c) pont Fertőző beteg bejelentés, labor eredmény, helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 60 nap Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.

Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett 

tevékenység felügyelete
Lehetséges

A kérelem benyújtását követően a hatóság azt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra, tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre vagy 

okirat bemutatására szólítja fel. Amennyiben a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyfél egyidejű 

értesítése mellett, az ügy összes dokumentációját a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnek kell áttenni, az eljárás a továbbiakban ott folytatódik.

Az engedélyezési eljárás során lehetőleg az engedély kiadása előtt helyszíni szemle tartható, előre egyeztetett időpontban. (Amennyiben az engedély kiadása 

helyszíni szemle nélkül történt, úgy a hatóság az engedély véglegessé válását követő 60 napon belül helyszíni ellenőrzést tart.)

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján érdemi döntés meghozatala (működési engedély kiadása) vagy az eljárás megszüntetése. 

Az ügyfél fellebbezési jogáról lemondhat. Amennyiben nem mond le, a döntés postázása után, az átvétel visszaigazolását követően, fellebbezés hiányában a döntés 

a kézhezvételét követő naptól számított 15. nap elteltével véglegessé válik. 

az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet Nem Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv felvétele a személyi-,tárgyi minimum feltételek meglétéről (szakmai minimum feltétel) Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Az általános ügyintézési határidő teljes 

eljárásban 60 nap, sommás eljárásban 8 

nap.

Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.

Veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység 

bejelentése
Lehetséges

A veszélyes anyagokkal, illetőleg veszélyes keverékekkel folytatott tevékenységet, a tevékenység megkezdésével egyidejűleg be kell jelenteni az illetékes megyei 

kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalánál. A bejelentés elektronikus úton, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szakrendszeri 

Információs Rendszeren keresztül történik, melyhez regisztráció szükséges. Regisztrálni a www.antsz.hu/regisztráció honlapon lehet, ha a bejelentő korábban még 

nem regisztrált. Ezt követően az ott megadott e-mail címre megérkező felhasználónév és jelszó segítségével tud az elektronikus rendszerbe belépni. A regisztráció 

elfogadása általában 1-2 napon belül történik meg. Az elektronikus bejelentés adatai között szerepel azoknak a veszélyes anyagoknak, veszélyes keverékeknek a 

megnevezése, amelyekkel a tevékenység folyik. A bejelentés elfogadásáról az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási 

hivatala dönt szintén elektronikus úton. A bejelentő a bejelentés visszaigazolására azonosító kódot kap.

 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 28. §, 29. § (1), (3), (4) bekezdése, és 31/A. §; A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdése, 13. sz. melléklete.
Nem Elektronikusan csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését bizonyító csekkszelvényt, átutalás banki igazolását, mely szükséges a bejelentésre vonatkozó visszaigazolás megküldéséhez. Nem Igazgatási szolgáltatási díj 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem

Heves Megyei 

Kormányhivatal
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.
Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése Lehetséges

A kozmetikai termék gyártójának a gyártási tevékenységéről - annak megkezdését megelőzően 30 nappal - bejelentést kell tennie az  illetékes népegészségügyi 

feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak.  A bejelentés tartalmi követelményei a jogszabályban meg vannak határozva. Ugyancsak bejelentés 

köteles a tevékenység felfüggesztése, leállítása és a bejelentésben történt változás is, melyet szintén 30 napon belül kell megtenni.

A gyártási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell:  a kozmetikai termék gyártójának nevét, székhelyét, telephelyét,  elérhetőségi adatait, a gyártási 

tevékenységet végző üzeme címét, az előállításra kerülő kozmetikai terméktípusát, az 1223/2009/EK rendelet II-VI. mellékletéhez tartozó preambulumban foglaltak 

szerint. 

A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet  4. § (2), (3), (4) bekezdései; 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet. 1. sz. mellékletének III. 1. 

pontja
Nem

A gyártási tevékenység bejelentésének tartalmaznia kell:  a kozmetikai termék gyártójának nevét, székhelyét, telephelyét,  elérhetőségi adatait, a gyártási tevékenységet végző üzeme címét, az előállításra kerülő kozmetikai terméktípusát, az 1223/2009/EK rendelet II-VI. mellékletéhez tartozó preambulumban foglaltak szerint. 

A bejelentéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj (12 600 Ft) befizetését igazoló csekkszelvény másolatát vagy az átutalást bizonyító dokumentumot.
Igen Igazgatási szolgáltatási díj 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem

Heves Megyei 

Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
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Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása Kizárt

Kérelem benyújtása, hatáskör, illetékesség vizsgálata, áttétel. 

A kérelem kötelező tartalmi elemeinek vizsgálata. A kérelem 

elbírálása, döntés előkészítése. Érdemi döntés, a döntés 

közlése. A hatósági szerződés módosítása, 

megszüntetése/felbontása.

328/2015. (XI.10) Korm. Rendelet Igen
Munkaszerződés, Bankszámla szerződés/Banki igazolás 

amennyiben számlára történik a kifizetés
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

2. Közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatás Lehetséges

A közfoglalkoztató kérelmének benyújtása, a kérelem 

elbírálása (saját hatáskörben/miniszter döntése alapján), 

szerődés megkötése. A hatósági szerződés módosítása, 

hosszabbítása, megszüntetése. 

375/2010. (XII.31) Korm. Rendelet Igen

Minden közfoglalkoztató esetében:  munkaerőigény-bejelentő 

lap; a megvalósításhoz szükséges hatósági engedély 

másolata, ha a tevékenység ezt igényli; a program műszaki 

megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, 

helyszínrajzok, stb. Önkormányzatok, önkormányzati 

társulások, még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy 

egyéni cég, gazdasági társaság, magán erdőgazdálkodó, 

valamint a cégnyilvántartáson kívüli, egyéb bírósági 

nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztatatásban szereplő 

közfoglalkoztató esetében a módszertani útmutató szerinti 

különböző mellékleteket kell benyújtani.

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

3. Álláskeresési nyilvántartásba vétel Kizárt

Az ügyfél személyes és álláskeresési adatainak 

rögzítése/módosítása,  kérelem rögzítése, döntés,ECST 

megkötése

1991.évi IV. tv. 58§ (5) bek. D,k) Nem

Ügyfél azonosítására szolgáló közokirat, lakcím, TAJ- kártya, 

adóazonosító szám, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

megváltozott munkaképességet bigazoló szakvélemény

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

4. Nyilvántartás törlése Kizárt Ügyfél kérésre vagy esemény alapján történik. 1991.évi IV. tv.54.§ (14)bek.d) Nem Törlésre okot adó iratok. Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

5. Közfoglalkoztatásból való kizárás Kizárt

Határozat küldése közfoglaltatott részére a kizárásról. A 

döntés véglegessé válását követően a közfoglakoztató 

értesítése a kizárásról.

2011.évi CVI. Tv (Kftv.) 1.§ (4.a) e) Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

6. Álláskeresési járadék megállapítása Kizárt

Általános "ellátás" iránti  kérelem felvétele, álláskeresési 

járadékra jogosító idő megállapítása a járulékalap 

figyelembevételével, adónyilatkozat, megállapító határozat 

elkészítése.

1991.évi IV. tv. 25-27.§ Nem

Igazolólap az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély 

megállapításához, Adatlap a bírósági végzéssel 

meghatározott tartási kötelezettségekről, TB kiskönyv 

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

7. Álláskeresési járadék szünetelése Kizárt
Szüneteltetésre okot adó irat bemutatása, álláskeresési 

járadék szüneteltetése határozathozatal nélkül
1991. évi IV.tv 58.§ (14).a-f Nem Szüneteltetésre okot adó irat Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

8. Álláskeresési járadék megszüntetése Kizárt
Megszüntetésre okot adó irat bemutatása, álláskeresési 

járadék megszüneteltetése határozathozatal nélkül
1991. évi IV. 28.§. (2) bek. Nem Megszüntetésre okot adó irat Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

9.
Jogalap nélküli támogatás és ellátás visszafizetésére, 

megtérítésére kötelezés
Kizárt

Téves adatközlés, adatközlés elmulasztása, valótlan 

nyilatkozat tényének megállapítása, utólagos ellenőrzés vagy 

bejelentést követően visszakövetelő határozat elkészítése 

1991. évi IV. 20.§. ,37. § Nem Visszakövetelésre okot adó irat, jegyzőkönyv Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

10. Tartozás megtérítésére fizetési kedvezmény engedélyezése Kizárt
Részletfizetésre irányuló kérelem esetén részletfizetési 

határozat elkészítése
1991. évi IV. tv 37. § (5) bek. Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

11. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása Kizárt

Általános "ellátás" iránti  kérelem felvétele, az ellátás 

megállapítás feltételeinek vizsgálata, szolgálati idő 

megkérése, megállapító határozat elkészítése.

1991. évi IV. tv. 30.§ Nem
Kimutatás a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban 

szereplő adatokról
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

12. Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése Kizárt
Szüneteltetésre okot adó irat bemutatása, nyugdíj előtti 

álláskeresési segély szüneteltetése határozathozatal nélkül
1991. évi IV.tv 29. § Nem Szüneteltetésre okot adó irat Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

13. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése Kizárt

Megszüntetésre okot adó irat bemutatása, nyugdíj előtti 

álláskeresési segély megszüneteltetése határozathozatal 

nélkül

1991. évi IV. 28.§. (2) bek. Nem Megszüntetésre okot adó irat Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

14.
Álláskeresési ellátás megállapításával és 

munkahelykereséssel kapcsolatos költségtérítés
Kizárt Ügyfél nyilatkozata, menetjegyek alapján elszámolás 1991. évi IV. 32.§- 33. § Igen menetjegy Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

15. Hatósági bizonyítvány kiadása Kizárt Ügyfél kérésére, jegyzőkönyv alapján 1991.évi IV. tv 54.B.§ (2) bek. Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

16. Képzési támogatás megállapítása Kizárt

Hatáskör illetékesség vizsgálata, felvételi eljárás, alkalmassági 

orvosi vizsgálat, kérelem benyújtása, elbírálás, döntés, 

hatósági szerződés megkötése.

1991.évi IV. tv 14.§ Igen
Legmagasabb végzettséget igazoló bizonyítvány, 

összeférhetetlenség fennállásáról nyilatkozat
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

17. Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások megállapítása Lehetséges

Hatáskör, illetékesség vizsgálata, A kérelem benyújtása, a 

kötelező tartalmi elemek vizsgálata,kérelem elbírálása, döntés- 

előkészítés, döntés, a hatósági szerződés megkötése, 

jogorvoslati eljárások, megszüntetés

1991.évi IV. tv 16.§ Igen

Alapító okirat, aláírási címpéldány,vállalkozó igazolvány 

másolat, őstermelői tevékenységet bizonyító hivatalos 

igazolás,köztartozás mentességet igazoló hivatalos igazolás 

NAV által kiadott ,  átláthatósági nyilatkozat, nyilatkozat az 

összeférhetetlenség fennállásárólvagy hiányáról.  

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

18.
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás 

megállapítása
Kizárt

Hatáskör, illetékesség vizsgálata, A kérelem benyújtása, a 

kötelező tartalmi elemek vizsgálata,kérelem elbírálása, döntés- 

előkészítés, döntés,közlés, a hatósági szerződés megkötése, 

jogorvoslati eljárások, szerződés módosítása, 

megszüntetése/felbontása, és jogutódlás

1991. évi IV.  tv 17.§ Igen

Iskolai végzaettséget igazoló bizonyítvány, Nyilatkozat a 

bankszámláról, nyiltkozat 3-5 melléklet, összeférhetetlenségi 

nyilatkozat

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

19. Munkaerőpiaci programok támogatásának megállapítása Lehetséges

Hatáskör, illetékesség vizsgálata, A kérelem benyújtása, a 

kötelező tartalmi elemek vizsgálata,kérelem elbírálása, döntés- 

előkészítés, döntés, a hatósági szerződés megkötése, 

jogorvoslati eljárások, megszüntetés

1991.évi IV. tv 19/ B. § Igen

Alapító okirat, aláírási címpéldány,vállalkozó igazolvány 

másolat, őstermelői tevékenységet bizonyító hivatalos 

igazolás,köztartozás mentességet igazoló hivatalos igazolás 

NAV által kiadott ,  átláthatósági nyilatkozat, nyilatkozat az 

összeférhetetlenség fennállásárólvagy hiányáról.  

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

17. Lakhatási támogatás megállapítása Kizárt

Hatáskör, illetékesség vizsgálata, A kérelem benyújtása, a 

kötelező tartalmi elemek vizsgálata,kérelem elbírálása, döntés- 

előkészítés, döntés,közlés, a hatósági szerződés megkötése, 

jogorvoslati eljárások, szerződés módosítása, 

megszüntetése/felbontása, és jogutódlás

320/2014. (XII. 13.) Korm.rendelet 11. § (1) bek.; 39/1998. (III. 

4.) Korm. rendelet 4.§
Igen

Munkaszerződés, – Ingatlan bérleti szerződése, – 

Összeférhetetlenségi nyilatk, – Utolsó munkaadótól 

munkaviszonyt igazoló lap

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés HMKH

Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása Kizárt

munkaerőpiaci és és foglakoztatási információ nyújtás,munka-

, pálya-,álláskeresési, foglakoztatási tanácsadás,mentori 

szolgáltatás, munkaközvetítés.
1991. évi IV. törvény 13/A § Igen Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem HMKH

18. Szabálysértés közérdekű munkával való megváltása Kizárt

Ügyfél személyes megjelenése, foglalkozás eü-i vizsgálat, 

kijelölés a közérdekű munka ledolgozására, igazolások a 

szabálysértési hatóságok felé , igazolás elkövetőnek a 

ledolgozott közérdekű munkáról

2012. évi II. tv, 2013. évi CCXL. Tv. Nem
szabálysértési hatóság végzése, elkövető személyét igazoló 

okiratok, ha van fogl. eü-i szakvélemény
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem HMKH

19.

Megállapított rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó 

rehabilitációs terv készítése és záró értékelése, valamint az 

EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt megvalósításban történő 

együttműködés

Kizárt

A megváltozott munkaképességű személy együttműködésre 

köteles a rehabilitációs hatósággal, amely a pénzbeli ellátása 

folyósításának a feltétele. A rehabilitációs együttműködés 

keretében rehabilitációs terv megkötése, szükség esetén 

EFOP-1.1.1-15 kiemelt projektbe történő átirányítás, a 

programba vonás előkészítése, szükség szerinti értékelések 

elkészítése, közvetítés, szolgáltatásnyújtás, záró értékelés 

elkészítése, munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás 

(akkreditált és nyílt munkaerő-piaci munkáltatók egyaránt).

2011. évi CXCI. törvény 6.§ (3) bekezdés a) és b) pont, 17. § 

(3) bekezdés
Nem

Ügyfél azonosítására szolgáló közokirat, lakcím, TAJ- kártya, 

adóazonosító szám, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

megváltozott munkaképességet igazoló határozat és 

szakvélemény

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Igen Igen Igen 30 nap Nem Nem Nem Nem

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

20.

Szolgáltatást kérők nyilvántartásba vétele, terv készítése és 

záró értékelése, valamint az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt 

megvalósításban történő együttműködés

Kizárt

A rehabilitációs hatósággal történő együttműködést önállóan 

vállaló megváltozott munkaképességű személlyel a 

rehabilitációs együttműködés keretében szolgáltatás-nyújtási 

terv megkötése, szükség esetén EFOP-1.1.1-15 kiemelt 

projektbe történő átirányítás, a programba vonás előkészítése, 

szükség szerinti értékelések elkészítése, közvetítés, 

szolgáltatásnyújtás, záró értékelés elkészítése, 

munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás (akkreditált és 

nyílt munkaerő-piaci munkáltatók egyaránt).

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 21.§ (1) és (4) bekezdése Nem

Ügyfél azonosítására szolgáló közokirat, lakcím, TAJ- kártya, 

adóazonosító szám, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

megváltozott munkaképességet igazoló határozat és 

szakvélemény

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Igen Igen Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

21.
Egyéni foglalkoztatási megállapodások ellenőrzése, 

jóváhagyása
Kizárt

Minden egyes ügyfélre egyéni foglalkoztatási 

megállapodás kerül megkötésre – a sikeres közvetítést 

követően, a munkaszerződés megkötésével egy időben – az I. 

fokon eljáró rehabilitációs hatóság és a foglalkoztató között az 

egyén teljes rehabilitációs ciklusára. A megállapodásban 

rögzítik – többek között - az egyén rehabilitációs tervének 

megvalósításával kapcsolatos munkáltatói feladatokat és 

felelősségeket, az elvárt eredményt és a támogatás 

időtartamát.

327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet Igen
Foglalkoztatói adatlap, munkaerőigény, közvetítő lap, 

ajánlattételi lap. 
Nem Tárgyi illetékmentes

Automatikus 

döntséhozatali eljárás
1 Nem Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály



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

megjelölése

A kérelem 

előterjesztéséhez 

kötelezően 

alkalmazandó-e 

formanyomtatvá

ny

Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél 

nyilatkozatával 

pótolható-e 

hiányzó bizonyíték 

Ákr. 64. § (1) 

bekezdése

Az eljárás 

lefolytatásáér

t fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások 

száma Ákr. 44. 

§

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési 

határidő Ákr. 

50. §

Függő hatályú 

döntés Ákr. 43. 

§

Szakhatóság 

közreműködése 

Ákr. 55. §

Szakkérdés 

vizsgálata

Jogszerű 

hallgatásnak van 

helye

Jogorvoslat 

fajtája Ákr. 113. 

§

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

Bejelentésköteles feltárási 

tevékenységek, valamint a 

fémkereső műszer hivatás 

gyakorlásához szükséges 

használatának bejelentése

Lehetséges

Első lépésként a bejelentés és mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak kontrollálása történik. Amennyiben a beadvány 

hiányos, akkor  hiánypótlásra kell felszólítani a kérelmezőt. Függő hatályú határozat meghozatala a következő lépés. Az 

örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi adatait.A csatolt dokumentáció 

viszgálata. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület vizsgálata. Érdemi döntés meghozatala.

A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény 20. § 2. pont , 

496/2016. (XII. 28.) Korm. rend.  a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 13.§ 1.-7. pont

Igen

496/2016. (XII. 28.) Korm. rend. melléklete szerinti bejelentő adatllap, azérintett terület egyértelmű lehatárolása EOV rendszerben készült térképen, a 

tevékenység tervezett ideje, 

az érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát, 

az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolását. 

Igen Illeték Sommás eljárás 0 Nem Nem Nem 5 nap Nem Nem Nem Igen Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

2.
A régészeti feltárás 

engedélyezése
Lehetséges

Első lépésként a kérelem és mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása 

történik. Amennyiben a beadvány hiányos, akkor hiánypótlásra kell felszólítani. Függő hatályú határozat meghozatala. Az 

örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi adatait. A csatolt dokumentáció 

viszgálata. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület vizsgálata. Ásatási bizottság bevonása. Véleményük 

tervezett munkálatokkal való összevetése. Érdemi döntés meghozatala.

A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény 7. § 30. pont , 19. 

§ 1-4. pont, 20. § 1. pont, 20. § 4-5. pont, 

21. § 1-2 pont, 22. §, 23. §, 23/A §  

496/2016. (XII. 28.) Korm. rend  a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 5-12., 14-20., 32-35. §

Igen

A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelmet aa 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet 7. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel 

ellátott formanyomtatványon kell benyújtani. A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelem adatlapján fel kell tüntetni, vagy ahhoz mellékelni kell 

a) a feltárni tervezett régészeti lelőhely nyilvántartási azonosítóját, az érintett telkek azonosítására alkalmas és a terület helyszínét, pontos kiterjedését, 

továbbá a feltárandó terület nagyságát egyértelműen, valamint értelmezhető léptékben ábrázoló helyszínrajzot, 

b) tervásatás esetén részletes kutatási programot, amely kitér az ismert és várható, a helyszínen megőrzendő régészeti emlék kezelésére, és a feltárás 

befejezését vagy egy évet meghaladó szünetelése esetén a feltárt régészeti örökség védelméről, valamint a feltárási terület rendeltetésszerű és 

biztonságos, az élet- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő használatához szükséges tereprendezési munkák elvégzésére, 

c) tervásatás esetén - ha nem azonos a feltárást végző intézménnyel - a leletanyagot véglegesen befogadó intézmény nyilatkozatát a 8. mellékletben 

meghatározott adattartalmú formanyomtatvány alkalmazásával, 

d) tervásatás esetén a feltárás által érintett ingatlannal rendelkezni jogosult - az ingatlan régészeti célú igénybevételére vonatkozó - hozzájáruló 

nyilatkozatát, 

e) a különleges munkavégzési körülmények esetén követendő eljárásra vonatkozó leírást és indokolást, 

f) a régészeti feltárás keretében tervezett tevékenységek tételes költségbecslését a 496/2016. Korm. r. 12. § (1)-(2) bekezdése szerinti bontásban, 

g) a feltárásvezetőként megjelölt régész nyilatkozatát arról, hogy korábbi tevékenysége során dokumentációs kötelezettségét teljesítette, 

h) megelőző feltárás esetén a feltárás elvégzésére jogosult intézmény és a beruházó között létrejött, a megelőző feltárás elvégzésére vonatkozó 

szerződést, 

i) megelőző feltárás esetén az előzetes régészeti dokumentációt, ha annak elkészítése az adott esetben kötelező, vagy ha egyébként készült, valamint 

j) országos jelentőségű védett természeti területen tervezett régészeti feltárás esetén a természetvédelmi hatóság engedélyét. 

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Igen: határozat Igen igen Nem Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

3.
Fémkereső műszer 

használatának engedélyezése
Lehetséges

Első lépésként a kérelem és mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása 

történik. Amennyiben a beadvány hiányos, akkor hiánypótlásra kell felszólítani. Függő hatályú határozat meghozatala. Az 

örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi adatait. A csatolt dokumentáció 

viszgálata. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület vizsgálata. Ásatási bizottság bevonása. Véleményük 

tervezett munkálatokkal való összevetése. Érdemi döntés meghozatala.

A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. Törvény 20/A. § 

496/2016. (XII. 28.) Korm. Rend.  a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 36. § 1-14. pont

Nem

Az engedélyezés iránti kérelmet aa 39/2015. (III.11.) Korm. rendelet 4. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel ellátott 

formanyomtatványon kell benyújtani. A régészeti feltárás engedélyezése iránti kérelem adatlapján fel kell tüntetni, vagy ahhoz mellékelni kell a) a 

fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV rendszerben készült térképen, 

b) a fémkereső műszer használatának tervezett idejét, 

c) a fémkereső műszer használatával érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát, 

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt évben a régészeti örökséggel összefüggésben szabálysértési vagy 

büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szemben örökségvédelmi bírságot nem szabtak ki, 

e) az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolását. 

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Igen: határozat Nem Igen Nem Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

4.
Régészeti örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás
Lehetséges

Ha hatósági eljárás vagy engedély nélküli építési tevékenységet kívánnak végezni, védett régészeti lelőhelyet érintően 

örökségvédelmi engedélyt kell beszerezni a régészeti érdekek érvényre juttatásának érdekében. Első lépésként a kérelem és 

mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása történik. Amennyiben a beadvány 

hiányos, akkor hiánypótlásra kell felszólítani. Egyuttal a függő hatályú határozat meghozatala is megtörténik. Az 

örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi adatait. A csatolt dokumentáció 

viszgálata történik meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület vizsgálata is megtörténik. Ha 

szükséges felsőbb szintű örökségvédelmi véleményezés pl tervtanács véleményezése felmerülhet. Végül az erdemi döntés 

meghozatalra kerül. 

496/2016. (XII. 28.) Korm. rend.  a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról 37. § 1-6. pont

NemA kérelmet a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával, a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletettel és az elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

5.
Régészeti örökséggel 

kapcsolatos ellenőrzési eljárás
Lehetséges

Alapvetően hivatalból induló ellenőrzés, kontroll, célja a régészeti lelőhelyek állapotának, vagy a feltárási tevékenység 

végzésének és a részt vevő szakmagyakorlólknak az ellenőrzése, esetleg leletekkel kapcsolatos felügyelet. Előzetes értesítést 

követően vagy rajtaütéssel hatósági ellenőrzésre kerül sor, a helyszínen jegyzőkönyv kerül felvételre, ha nem kerül 

megállapításra szabálytalanág vagy intézkedésre okot adó helyzet a jegyzőkönyv archiválásával le is zárul a tevékenység. Ha 

szabálytalanság kerül megállapításra hivatalbóli kötelezési vagy felhívási eljárás indul meg, amelynek kötelezés, tiltás vagy 

örökségvédelmi bírság is lehet a következménye.

A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. Törvény 16. § ; 496/2016. 

(XII. 28.) Korm. rend  a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról 38. § 

1-7. pont

Nem Nincs Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

6.

Örökségvédelmi bejelentés 

tudomásulvételi eljárás védett 

műemléki érték esetén

Lehetséges

Első lépésként a bejelentés és mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása 

történik. Amennyiben a beadvány hiányos, akkor a tevékenységet meg kell tiltani és a tudomásul vételt meg kell tagadni. erre 

10 napos határidő biztosított. Az örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi 

adatait. A csatolt dokumentáció viszgálata történik meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület 

vizsgálata is megtörténik. A tevékenység tudomásulvétele jogszerű hallgatással történik. Erről Hatósági bizonyítvány kerül 

kibocsátásra, ha kikötések is felmerülnek akkor végzés formályában születik meg a döntés.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. Rendelet  55 §

IgenA kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával.  Az eljárás megindításakor 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletet az elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.Igen Illeték Sommás eljárás 0 Nem Nem Nem 10 nap Nem Nem Nem Igen Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

7.

Örökségvédelmi 

engedeélyezési eljárás 

műemlék esetén

Lehetséges

Első lépésként a kérelem és mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása 

történik. Amennyiben a beadvány hiányos, akkor hiánypótlásra kell felszólítani. Egyuttal a függő hatályú határozat 

meghozatala is megtörténik. Az örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi 

adatait. A csatolt dokumentáció viszgálata történik meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület 

vizsgálata is megtörténik. Ha szükséges felsőbb szintű örökségvédelmi véleményezés pl tervtanács véleményezése 

felmerülhet. Végül az erdemi döntés meghozatalra kerül. 

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. Rendelet 56, 57 §

IgenA kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával.  Az eljárás megindításakor 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletet az elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

8.
Egybefoglalt örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás
Lehetséges

Egybefoglalt örökségvédelmi engedély kérhető a régészeti örökség, valamint a műemlék kutatását és megőrzését együttesen 

érintő alábbi esetekben, mint régészeti feltárás és védett műemléki érték roncsolásos kutatása, a régészeti lelőhelyen elterülő 

védett történeti kert vagy műemlék telkén elhelyezkedő védett park földmunkával járó kutatása, védett történeti kertben, illetve 

műemlék telkén elhelyezkedő védett parkban tervezett régészeti feltárás, vagy a műemlékké nyilvánított régészeti emlék 

állagmegóvási, konzerválási munkálatai. Ez indulhat kérelemre de hivatalból is. Első lépésként a kérelem és mellékleteinek 

valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása történik. Amennyiben a beadvány hiányos, akkor 

hiánypótlásra kell felszólítani. Egyuttal a függő hatályú határozat meghozatala is megtörténik. Az örökségvédelmi 

nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi adatait. A csatolt dokumentáció viszgálata történik 

meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület vizsgálata is megtörténik. Ha szükséges felsőbb szintű 

örökségvédelmi véleményezés pl tervtanács véleményezése felmerülhet. Végül az erdemi döntés meghozatalra kerül.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. Rendelet 58 §

IgenA kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával.  Az eljárás megindításakor 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletet az elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

9.
Az összevont örökségvédelmi 

engedélyezési eljárás
Lehetséges

A hatóságtól összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása kérhető a műemlékekkel kapcsolatos engedély- és 

bejelentés köteles tevékenységekre vonatkozó követelmények,  valamint a műemlék megjelenésével, védett értékei 

érvényesülésével kapcsolatos speciális követelmények előzetes tisztázása érdekében.

Az összevont engedélyezési eljárás a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása céljából elvi 

örökségvédelmi keretengedélyezési és örökségvédelmi engedélyezési szakaszból áll. Első lépésként a kérelem és 

mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása történik. Amennyiben a beadvány 

hiányos, akkor hiánypótlásra kell felszólítani. Egyuttal a függő hatályú határozat meghozatala is megtörténik. Az 

örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi adatait. A csatolt dokumentáció 

viszgálata történik meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület vizsgálata is megtörténik. Ha 

szükséges felsőbb szintű örökségvédelmi véleményezés pl tervtanács véleményezése felmerülhet. Végül az erdemi döntés 

meghozatalra kerül. Első ütemben az elvi keretengedély kerül kiadásra, második ütemben az örökségvédelmi engedély kerül 

kiadásra.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. Rendelet 58 §

IgenA kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával. Az összevont eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára vonatkozik. Az eljárás megindításakor 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletet az elvi örökségvédelmi keretengedélyezési szakasz megindításához szükséges kérelem tartalmától függően és elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

10.
Örökségvédelmi felügyeleti 

intézkedés
Lehetséges

Alapvetően hivatalból induló ellenőrzés, kontroll, célja a védett műemléki értékek állapotának, vagy a műemlék épületeken 

végzett kivitelezési tevékenység végzésének és a részt vevő szakmagyakorlólknak az ellenőrzése, a műemlék állapotának és 

méltó használatának. Előzetes értesítést követően vagy rajtaütéssel hatósági ellenőrzésre kerül sor, a helyszínen jegyzőkönyv 

kerül felvételre, ha nem kerül megállapításra szabálytalanág vagy intézkedéyre okot adó helyzet a jegyzőkönyv archiválásával 

le is zárul a tevékenység. Ha szabálytalanság kerül megállapításra hivatalbóli kötelezési vagy felhívási eljárás indul meg, 

amelynek kötelezés, tiltás vagy örökségvédelmi bírság is lehet a következménye.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. Rendelet 61, 64 § , 

312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 67 §

Nem nincs Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

11.
Védett műemléki érték 

helyreállítási kötelezési eljárás
Lehetséges

Alapvetően hivatalból induló eljárásforma. Műemléki, örökségvédelmi érték károsítása, vagy veszélyeztetése következtében 

alkalmazandó szankcionáló eljárás.   Előzetes értesítést követően vagy rajtaütéses hatósági ellenőrzésre kerül sor, a 

helyszínen jegyzőkönyv kerül felvételre, ha szabálytalanság kerül megállapításra hivatalbóli kötelezési vagy  tiltást elrendelő 

vagy örökségvédelmi bírságot kiszabó döntést eredményezhet. 

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. Rendelet 66 §, 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. Rendelet 69 §

Nem nincs Igen
Tárgyi 

illetékmentes
Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

12.
Örökségvédelmi fennmaradási 

tudomásulvétel
Lehetséges

Első lépésként a bejelentés és mellékleteinek valamint az ügyfél adatainak és az ingatlan, a terület adatainak kontrollálása 

történik. Amennyiben a beadvány hiányos, akkor a tevékenységet meg kell tiltani és a tudomásul vételt meg kell tagadni. erre 

10 napos határidő biztosított. Az örökségvédelmi nyilvántartással összevetik a terület és a tevékenység tartalmi és személyi 

adatait. A csatolt dokumentáció viszgálata történik meg. Ha szükséges helyszíni bejárás ellenőrzés keretében a terület 

vizsgálata is megtörténik. A tevékenység tudomásulvétele jogszerű hallgatással történik. Erről Hatósági bizonyítvány kerül 

kibocsátásra, ha kikötések is felmerülnek akkor végzés formályában születik meg a döntés. Ha az illegálisan végzett 

tevékenység melyre a bejelentést tették sérti az öörökségvédelem érdekeit, a hatóság a tudomásulvételt megtagadja és 

örökségvédelmi bírsággal sújtja és vagy eredeti állapot visszaállítására kötelezi az ügyfelet.

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. Rendelet 66 §, 312/2012. 

(XI. 8.) Korm. Rendelet 67 §, 191/2001. 

(X. 18.) Korm. rendelet

az örökségvédelmi bírságról

IgenA kérelmet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban: ÉTDR) keresztül kell benyújtani a szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával.  Az eljárás megindításakor 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletet az elbírálásra alkalmas részletezettséggel kell benyújtani, a rendeletben részletezett tartalmi elemek szerint.Igen Illeték Sommás eljárás 0 Nem Nem Nem 10 nap Nem Nem Nem Igen Közigazgatási per
Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

13.
Szakhatósági és szakkérdés 

vizsgálati eljárás
Lehetséges

A kérelem, megkeresés a társhatóság és az ügyfél részéről (előzetes) is benyújtható. A megkeresést követően a csatolt 

dokumentumok és közölt adatok és a helyszín ismeretében vizsgálják szakterületre vonatkozó szakkérdéseket. A 

szakhatósági állásfoglalást végzési formában közli a hatóság. Igény esetén a dokumentációk záradékolásra kerülnek. A 

szakkérdés vizsgálati szakvélenményeket levél formában küldi meg az eljáró a hatóság a megkereső társhatóságnak. 

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről, 496/2016 

(XII.28.) Korm. Rendelet 71 §

Nem
Kérelem és az elbírálandó dokumentáció. A dokumentáci az adott szakrendelet szerinti tartalommal kerül megalkotásra, legyen az vízügyi, 

híradástechnikai vagy akár útas eljárás.
Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Budapest Fővárosi 

Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya - örökségvédelmi vonatkozású eljárások



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő Eljárás fő szabály szerinti fajtája

Megengedett hiánypótlások 

száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó eljárásban 

meghozható döntés feltételét képezi-e 

Ákr. 45. §

Törvény lehetővé 

teszi az eljárás 

felfüggesztését 

Ákr. 48. §

Jogszabály 

kizárja-e az 

eljárás 

szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság közreműködése 

Ákr. 55. §
Szakkérdés vizsgálata Jogszerű hallgatásnak van helye

Jogorvoslat fajtája 

Ákr. 113. §

Jogszabályban meghatározott 

felügyeleti szerv megnevezése

1.

Peren kívüli jogi 

segítségnyújtás 

engedélyezése

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tv. 

(Jst.) 1.§ (1) és (2) bekezdése, 2.§, 3.§; 

28/2017. (XII.27.) IM rendelet, 421/2017. (XII.19.) 

Korm. rendelet

Igen

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint

Nem Tárgyi illetékmentes  Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

2.

Pártfogó Ügyvédi 

képviselet 

engedélyezése polgári 

eljárásban

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

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

(1) bekezdése

Igen

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

3.

Pártfogó Ügyvédi 

képviselet 

engedélyezése 

büntetőeljárásban

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Jst. 17.§ (1) bekezdése

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. Törvény  

343.§ (3) beklezdése

Igen

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

4

Pártfogó ügvédi díj 

megállapítása

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, eljáró bíróság 

megkeresése a pártfogói ügyvédi díj 

megállapításához szükségesadatok 

beszerzése céljából, döntés meghozatala

Jst. 23.§ (2) bekezdése,

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Nem

Az ügyvédnek a pert megelőző és a peren 

kívül végzett tevékenységének 

 igazolása okiratilag alátámasztottan 

(pl. tárgyalási jegyzőkönyv, megszerkesztett okiratok 

stb.)

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

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

5.

Határon átnyúló tartási 

ügyekben érkező jogi 

segítségnyújtás iránti 

kérelem

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelőne, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Jst. 12.§ c) pontja

Nem

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Igen Nem Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

6.

Határon átnyúló polgári 

vagy kereskedelmi 

jogvitákban 

kezdeményezett jogi 

segítségnyújtás iránti 

kérelem

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelőne, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Jst. 60.§

Nem

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

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 5 nap, 15 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

7.

pártfogó ügyvéd 

kirendelése

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Jst. 61.§ (2) bekezdése

Nem

Kirendelés alóli  felmentés iránti kérelem

esestén szükség szerint  a kérelemindokoltságát, 

valamint a per folyamatban létét

alátámasztó okiratok

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen
soron kívül, de legfeljebb 

3 munkanap
Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

8.

Pártfogó ügyvédi díj, 

jogi segítői

díj visszatérítése

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Jst. 2.§ (2) bekezdése,11/A.§ (3) bekezdése, 

11/B.§ (3) bekezdése, 27.§ (2) bekezdése,62.§ 

(2) bekezdése

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

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

9.

Támogatásra való 

jogosutlság 

felülvizsgálata

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Eljáró bíróság előzetes megkeresése, a 

bíróság tájékoztatásától függőne 

felülvizsgálatai eljárás megindítása, az 

ügyfél megkeresése, szükséges adatok 

beszerzése, határozathozatal

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Jst. 56.§ (1) bekezdése

Nem

A jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a 

támogatások igénybevételére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 28/2017. (XII.27.) IM rendelet szerint

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

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

10.

Visszatérítési 

kötelezettség 

elmulasztása esetén 

halasztás vagy 

részletfizetés 

engedélyezése iránti 

eljárás

(jogi segítségnyújtás)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, a 

kormányhivatal hatáskörébe tartozó 

méltányossági kérelem esetén 

felterjesztés, szükség szerint hiánypótlási 

felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Jst. 37.§

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

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság Miskolc, 

Fazekas u. 2.

11.

Azonnali pénzügyi segély 

megállapítása 

(áldozatsegítés)

Kizárt

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, szükség szerint 

hiánypótlási felhívás, kérelem elbírálása, 

intézkedés a segély összegében helyben, 

átutalással vagy postai úton történő 

kifizetéséről

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  

Igen

Ást. 10.§ (5) bekezdése, 

szükség szerint  a krízishelytzet 

fennállását megalapozó iratok

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen
Soron kívül, 8 napon 

belül
Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Fősoztály Eger, Kossuth L. 

u. 9.

12.
Támogatás visszatérítése

(áldozatsegítés)
Lehetséges

Hivatalos tájékoztatás vagy egyéb 

tudomásszerzés alapján a visszatérítési 

kötelezettség megalapozottságának 

vizsgálata, döntéshozatal

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Ást.15.§ (1) bekezdése

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Fősoztály Eger, Kossuth L. 

u. 9.

13.

Visszatérítési 

kötelezettség 

elmulasztása esetén 

halasztás vagy 

részletfizetés 

engedélyezése iránti 

eljárás

(áldozatsegítés)

Lehetséges

Kérelem befogadása, kérelem és 

mellékletei vizsgálata a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, a 

kormányhivatal hatáskörébe tartozó 

méltányossági kérelem esetén 

felterjesztés, szükség szerint hiánypótlási 

felhívás, döntés meghozatala

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 

egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. 

(XI. 29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése

Ást.15.§ (4) bekezdése

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Fősoztály Eger, Kossuth L. 

u. 9.

megyei illetékességgel 

ellátott lakáscélú állami 

támogatások feladatai

1.

támogatási feltételeknek 

való megfelelés 

megállapítása

(lakáscélú állami 

támogatások)  

Lehetséges

Ha a támogatás iránti igénylést a 

hitelintézet elutasítja, az igénylő 

kérelmezheti a támogatási feltételeknek 

való megfelelése hatósági megállapítását.A 

hitelintézet az elutasítás indokolásában 

köteles megjelölni azokat a jogszabályi 

feltételeket, amelyeknek a támogatást 

igénylő személy a megítélése szerint nem 

felel meg, illetve nem teljesített. Ha a 

végleges határozat megállapítja, hogy az 

igénylő az adott támogatási kérelemnek a 

hitelintézethez való benyújtásakor az 

ágazati jogszabályok  szerinti feltételeknek 

megfelelt, akkor a hitelintézet a feltételek 

fennállásának hiányára hivatkozással a 

támogatási szerződés megkötését nem 

tagadhatja meg, még akkor sem, ha a 

támogatás célja időközben megvalósult. 

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

állami támogatásokról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások 

építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt 

lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési kedvezményről  

256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet a lakásépítési 

támogatásról

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az 

otthonteremtési kamattámogatásról 

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami 

támogatások eljárásrendjéről

Nem

A hitelintézet bocsátja 

rendelkezésre  aszükséges iratokat 

a járási hivatal ez irányú megkeresésére
Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci u. 62. 

2.

visszatérítési 

köteklezettség 

fefüggezsztése, 

állami jogosultság 

felvüggesztés időtartama

alatti átjegyzése

(lakáscélú állami 

támogatások)

Lehetséges

A támogatással megszerzett 

lakóingatlannak az állam visszakövetelés 

iránti igényének tartama alatti elidegenítése 

ellenére a lakáscélú támogatást 

visszafizetni abban az esetben nem kell, ha 

az elidegenítés a lakásigény újabb 

lakóingatlannal való kielégítése céljából 

történt. Ha a lakás tulajdonosa a 

lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a 

lakás értékesítését követően másik lakás 

építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a 

támogatás visszafizetésével kapcsolatos 

kötelezettségét építési szándék esetében 

három, vásárlási szándék esetében egy 

évig kérelemre felfüggeszthető.  A 

felfüggesztés időtartama egy alkalommal 

legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható. A 

felfüggesztés időtartamát az igénybevett 

támogatás összegének kincstári letéti 

számlára érkezésének napjától kell 

számítani. Ha a lakás tulajdonosa a 

határidő lejártáig az újabb lakás 

megszerzését hitelt érdemlően igazolja és 

a korábbi lakás elidegenítéséből származó 

teljes bevételt számlával vagy szerződéssel 

és értékbecsléssel igazoltan az új lakás 

megszerzésére fordított a járási (kerületi) 

hivatal határozatban megállapítja a 

kincstári letéti számláról a tulajdonosnak 

kifizethető összeget, továbbá intézkedik a 

terhek másik lakásra történő 

bejegyeztetése iránt.

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

állami támogatásokról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások 

építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt 

lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési kedvezményről  

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami 

támogatások eljárásrendjéről

Nem

Felfüggesztés:

- támogatott ingatlan elidegenítéséről szóló adásvételi 

szerződés, 

- hitelintézet igazolása a folyósított támogatás 

összegéről, ha az eltér az ingatlanra bejegyzett 

jelzálogjog összegétől, 

- támogatási szerződés(ek), 

- támogatási formától függően a támogatott ingatlan 

megszerzéséről szóló adásvételi szerződés v. 

használatbavételi engedély

- igazolás a támogatás összegének letéti számlára 

történő befizetéséről

Felfüggesztés megszüntetés:

- Bejelentő lap az újabb lakóingatlan megszerzéséről, a 

ráfordítási kötelezettség teljesítéséről

- új ingatlan megszerzését igazoló adásvételi 

szerződés/használatbavételi engedély

- építkezés esetén számlák

- értékbecslés/adó-és értékbizonyítvány

- hitelintézet igazolása az értékesített támogatott 

ingatlanhoz kapcsolódó lakáscélú hitelintézeti kölcsön 

egyösszegű előtörlesztés és díjának összegéről / az 

állami adóhatóság igazolása a lakásértékesítésből 

származó bevétel után megfizetett személyi 

jövedelemadó összegéről

Igen Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci u. 62. 

3.

állami jogosultság 

közvetlen átjegyzése

(lakáscélú állami 

támogatások)

Lehetséges

A támogatással megszerzett 

lakóingatlannak az állam visszakövetelés 

iránti igényének tartama alatti elidegenítése 

ellenére a lakáscélú támogatást 

visszafizetni abban az esetben nem kell, ha 

az elidegenítés a lakásigény újabb 

lakóingatlannal való kielégítése céljából 

történt. 

Ha támogatott személy az elidegenítés 

bejelentését követő legfeljebb 60 napon 

belül a lakásigényét a lakás cseréjével, 

vagy a lakás elidegenítését követően másik 

lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki 

és az újabb lakás megszerzését adásvételi 

szerződés, csereszerződés vagy 

használatbavételi engedély bemutatásával 

igazolja kérelemre a járási (kerületi) hivatal 

intézkedik a támogatás visszafizetését 

biztosító jelzálogjognak, valamint 

elidegenítési és terhelési tilalomnak az 

ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra 

való közvetlen átjegyzése iránt.Közvetlen 

átjegyzésre csak a támogatott személy 

tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzését követően kerülhet sor, 

a támogatott tulajdonjogának csupán 

széljegyen való feltüntetése az új ingatlan 

tulajdoni lapján nem elegendő.

A lakáscélú állami támogatásokról szóló

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

Az új lakások építéséhez, vásárlásához 

kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 

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

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez 

igényelhető családi otthonteremtési 

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

Rendelet  

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami 

támogatások eljárásrendjéről

Nem

 - hitelintézet igazolása a folyósított támogatás 

összegéről, ha az eltér az ingatlanra bejegyzett 

jelzálogjog összegétől, 

- támogatási szerződés(ek), 

- támogatási formától függően a támogatott ingatlan 

megszerzéséről szóló adásvételi szerződés v. 

használatbavételi engedély

- új ingatlan megszerzését igazoló adásvételi 

szerződés/használatbavételi engedély

- építkezés esetén számlák

- értékbecslés/adó-és értékbizonyítvány

- hitelintézet igazolása az értékesített támogatott 

ingatlanhoz kapcsolódó lakáscélú hitelintézeti kölcsön 

egyösszegű előtörlesztés és díjának összegéről / az 

állami adóhatóság igazolása a lakásértékesítésből 

származó bevétel után megfizetett személyi 

jövedelemadó összegéről

- támogatott ingatlan elidegenítéséről szóló adásvételi 

szerződés

Igen Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci u. 62. 

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - Igazságügy



4.

A három- vagy 

többgyermekes családok 

lakáscélú jelzáloghitel-

tartozásainak 

csökkentése

(lakáscélú állami 

támogatások)

Lehetséges

A harmadik vagy további gyermek 

születésére tekintettel a Jtcsr.-ben 

meghatározott feltételekkel a központi 

költségvetésből vissza nem térítendő állami 

támogatás vehető igénybe a Magyarország 

területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy 

birtokközpontot terhelő lakáscélú 

jelzáloghitel-tartozás csökkentése 

érdekében. A támogatásra feltétele az 

igénylőnek vagy együttes igénylés esetén 

az igénylők egyikének a Jtcsr. 

hatálybalépését, 2018. január 1-jét 

követően született vér szerinti vagy 

örökbefogadott gyermeke, valamint a 

kérelem benyújtásának időpontjában a 

várandósság legalább 12. hetét betöltött 

magzata.A támogatás a kérelem 

benyújtásának időpontjában és a már 

megszületett gyermekre tekintettel történő 

igénylés esetén a gyermek születésének 

időpontjában fennálló, fel nem mondott 

lakáscélú jelzáloghitel-szerződés esetén 

igényelhető.

A támogatás összege a harmadik és 

minden egyes további gyermek esetén 1 

millió forint. Ha a kérelem benyújtásának 

időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel 

tőketartozása és annak járulékai összege 

alacsonyabb az igénybe vehető támogatás 

összegénél, az igénylő legfeljebb a 

tőketartozás és annak járulékai 

összegének megfelelő támogatásra 

jogosult.

337/2017. (XI. 14.) Korm. Rendelet a három- vagy 

többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-

tartozásainak csökkentéséről
Igen

Az igénylőnek a kérelemhez mellékelt közokiratba vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozattal hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a járási 

hivatal a lakáscélú jelzáloghitel tekintetében a 

kérelemben megjelölt pénzügyi intézménytől történő 

adatkéréssel, hivatalból ellenőrizze:

- annak tényét, hogy az igénylő által benyújtott 

kérelemben szereplő kölcsöntartozás a Jtcsr. szerint 

lakáscélú jelzáloghitelnek minősül, 

- azt, hogy az igénylő, illetve együttes igénylés esetén 

legalább az igénylők egyike a kölcsönszerződés adósa 

és a kölcsönszerződésben más adós nem szerepel, 

- a kölcsönszerződés megkötésének időpontját, és 

- a kérelem benyújtásának napján fennálló tőketartozás 

és − az esetleges késedelmi kamatot külön feltüntetve 

− annak járulékai összegét

Az igénylőnek a kérelemhez mellékelt:

- teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozattal kell azt tudomásul vennie, hogy a más 

személy által igényelt támogatásnál már számításba 

vett gyermek a támogatás igénylésénél nem vehető 

figyelembe, 

- jogerős bírósági ítélettel és a lakcímet igazoló 

hatósági igazolvánnyal kell igazolnia elvált szülők 

kiskorú gyermekeinek elhelyezését, 

- várandósgondozási könyvvel kell igazolnia a 

magzatok számát, a várandósság betöltött 12. hetét és 

a szülés várható időpontját, 

- teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

nyilatkozattal és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolvánnyal kell igazolnia a közös háztartásban élést, 

valamint élettársak esetében ennek időtartamát.

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci u. 62. 

5.

Visszatérítési 

kötelezettség 

elmulasztása esetén 

halasztás vagy 

részletfizetés 

engedélyezése iránti 

eljárás

(lakáscélú állami 

támogatások)

Lehetséges

A lakástámogatási hatósági eljárás során 

jogerős döntéssel megállapított állami 

követelésre a következő fizetési 

kedvezmények adhatók:

a) részletekben történő teljesítés 

engedélyezése,

b) halasztás a kötelezettség teljesítésére,

c) a kötelezettség mérséklése vagy 

elengedése.

Az első fokú lakástámogatási hatóság a 

fizetési kedvezményt csak a kötelezettnek 

a visszafizetést elrendelő határozat 

jogerőre emelkedését követő 30. napig 

benyújtott, erre irányuló kérelmére 

engedélyezheti. A kötelezett a fizetési 

kedvezmény engedélyezését abban az 

esetben kérheti, ha

a) rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a 

határidőre való teljesítést, vagy

b) az számára aránytalan nehézséget 

jelentene.

Fizetési halasztás a kötelezettség 

teljesítésére a jogerős döntésben megjelölt 

teljesítési határidőtől számított legfeljebb öt 

évre engedélyezhető. A fizetési halasztás 

engedélyezéséhez a kötelezettnek hitelt 

érdemlően azt kell igazolnia, hogy a 

különös méltánylást érdemlő helyzet 

fennáll (pl. a vállalt gyermek annak ellenére 

nem született meg, hogy emberi 

reprodukcióra irányuló különleges 

eljárásban részt vett).

Fizetési halasztást, továbbá részletekben 

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

állami támogatásokról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások 

építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt 

lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési kedvezményről  

Nem

Ha a fizetési kedvezményre való jogosultságot a 

jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatával kell 

megállapítani, a kötelezettnek a kérelméhez csatolnia 

kell:

a) a saját és a vele közös háztartásban élő 

hozzátartozói lakcímkártyájának másolatát, a 30 napnál 

nem régebbi, utolsó 3 havi nettó jövedelemről szóló 

munkáltatói igazolását,

b) nyugdíjas esetén a nyugdíjas törzskártya 

(igazolvány) másolatát, továbbá a munkáltatói 

jövedelemigazolás helyett vagy mellett az utolsó havi 

nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy - a nyugdíj 

folyószámlára történő utalása esetén - az utolsó havi 

bankszámlakivonatot,

c) vállalkozók esetében az állami adóhatóság által 

kiállított előző évi nettó jövedelemről szóló igazolást.

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci u. 62. 

6.

Visszatérítési 

kötelezettség 

elmulasztása esetén a 

tartozás mérséklése, 

elengedése

(lakáscélú állami 

támogatások)

Lehetséges

A lakástámogatási hatósági eljárás során 

jogerős döntéssel megállapított állami 

követelésre a következő fizetési 

kedvezmények adhatók:

a) részletekben történő teljesítés 

engedélyezése,

b) halasztás a kötelezettség teljesítésére,

c) a kötelezettség mérséklése vagy 

elengedése.

Az első fokú lakástámogatási hatóság a 

fizetési kedvezményt csak a kötelezettnek 

a visszafizetést elrendelő határozat 

jogerőre emelkedését követő 30. napig 

benyújtott, erre irányuló kérelmére 

engedélyezheti. A kötelezett a fizetési 

kedvezmény engedélyezését abban az 

esetben kérheti, ha

a) rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a 

határidőre való teljesítést, vagy

b) az számára aránytalan nehézséget 

jelentene.

A fennálló kötelezettség legfeljebb 50%-os 

mértékig való mérséklését abban az 

esetben engedélyezheti a lakástámogatási 

hatóság, ha a mérséklés iránti kérelmet 

benyújtó kötelezett és a vele közös 

háztartásban élő hozzátartozók:

a) egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme 

nem éri el az öregségi teljes nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 

négyszeresét, és

b) az életvitelszerű ottlakást biztosító 

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

állami támogatásokról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások 

építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt 

lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési kedvezményről  

Nem

Ha a fizetési kedvezményre való jogosultságot a 

jövedelmi és vagyoni viszonyok vizsgálatával kell 

megállapítani, a kötelezettnek a kérelméhez csatolnia 

kell:

a) a saját és a vele közös háztartásban élő 

hozzátartozói lakcímkártyájának másolatát, a 30 napnál 

nem régebbi, utolsó 3 havi nettó jövedelemről szóló 

munkáltatói igazolását,

b) nyugdíjas esetén a nyugdíjas törzskártya 

(igazolvány) másolatát, továbbá a munkáltatói 

jövedelemigazolás helyett vagy mellett az utolsó havi 

nyugdíjszelvényt (postai szelvényt) vagy - a nyugdíj 

folyószámlára történő utalása esetén - az utolsó havi 

bankszámlakivonatot,

c) vállalkozók esetében az állami adóhatóság által 

kiállított előző évi nettó jövedelemről szóló igazolást.

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci u. 62. 

7.

hatósági ellenőrzés

(lakáscélú állami 

támogatások)

Lehetséges

A hatósági ellenőrzés célja a támogatás 

igénybevételére és felhasználására 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

támogatottak által követett gyakorlatának 

feltárása, a jogellenes gyakorlat 

megszüntetése. Indításának oka 

megkeresés, bejelentés vagy kapcsolódó 

ügyben észlelt információ, illetve 

rendszerszintű téma- vagy célvizsgálat 

folytatása a szakmai irányító miniszter által 

megadott irányelvek alapján.

A hatósági ellenőrzés keretében az eljárási 

cselekmények elvégezhetők közvetlenül 

vagy belföldi jogsegély iránti megkeresés 

útján. Az ellenőrzés alapvetően az ügyben 

keletkezett iratok értékelésére terjed ki. A 

helyszíni ellenőrzés igényének felmerülése 

esetén alapvetően a helyi viszonyokat 

ismerő jegyzőt célszerű megkeresni és tőle 

belföldi jogsegély keretében kérni az 

eljárási cselekmény elvégzését, valamint az 

arról felvett jegyzőkönyv megküldését. A 

járási hivatal azonban dönthet úgy is, hogy 

a helyszíni szemlét alapesetben is maga 

folytatja le.

Ha a járási hivatal az ellenőrzés 

eredményeként megállapítja, hogy az 

ügyfél az ágazati jogszabályokban foglalt 

rendelkezéseket megsértette

a) felhívja az ügyfél figyelmét a 

jogszabálysértésre, 30 napos határidő 

megállapításával, valamint a 

jogkövetkezményekre történő 

106/1988. (XII. 26.) MT rendelet - a lakáscélú 

támogatásokról

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

állami támogatásokról

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet - a fiatalok, 

valamint a többgyermekes családok lakáscélú 

kölcsöneinek állami támogatásáról

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet - a lakásépítési 

támogatásról

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet - az 

otthonteremtési kamattámogatásról

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet - a 

devizakölcsönök törlesztési árfolyamának 

rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet - az 

adósságrendezésben részt vevő természetes 

személyek lakhatási feltételeinek megtartása 

céljából nyújtott törlesztési támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások 

építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt 

lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési kedvezményről  

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami 

támogatások eljárásrendjéről

Nem nem releváns Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci u. 62. 

8.

támogatás 

visszatérítésére 

kötelezés

(lakáscélú állami 

támogatások)

Lehetséges

Az eljárás hivatalból indul. A tényállás 

tisztázását követően érdemben a 

következők szerint kell dönteni:

a) határozattal meg kell állapítani a 

kötelezettséget vagy

b) végzéssel az eljárást meg kell szüntetni, 

ha az arra okot adó körülmény megszűnt 

A jogosulatlanul igénybe vett lakáscélú 

állami támogatás visszaköveteléséhez 

kapcsolódó hitelintézeti mulasztás nem 

akadálya az állami igény hatósági úton való 

érvényesítésének.

Az igénybevétel jogszerűségének és a 

támogatás rendeltetésszerű 

felhasználásának vizsgálatára indított 

hatósági eljárásban - figyelemmel arra, 

hogy a támogatás nyújtása szerződés 

alapján történt - a jogkövetkezmény, a 

visszafizetésre kötelezés alkalmazásának 

feltétele a lakástámogatási hatóság 

részéről annak megállapítása, hogy a 

támogatott személy nem a tőle elvárható 

gondossággal járt el, és ebből kifolyólag az 

érdekkörében felmerült ok miatt 

szabálytalan az igénybevétel. Előbbiekből 

következően nem megalapozottan történik 

a támogatás visszafizetésének elrendelése, 

ha a közigazgatási eljárásban nem 

vizsgálja a hatóság, hogy a támogatott a 

tőle elvárható gondossággal járt-e el, a 

támogatás igénybevétele az érdekkörében 

felmerült ok miatt jogszerűtlen-e, a fennálló 

helyzet a támogatott személy 

106/1988. (XII. 26.) MT rendelet - a lakáscélú 

támogatásokról

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

állami támogatásokról

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet - a fiatalok, 

valamint a többgyermekes családok lakáscélú 

kölcsöneinek állami támogatásáról

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet - a lakásépítési 

támogatásról

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet - az 

otthonteremtési kamattámogatásról

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet - a 

devizakölcsönök törlesztési árfolyamának 

rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet - az 

adósságrendezésben részt vevő természetes 

személyek lakhatási feltételeinek megtartása 

céljából nyújtott törlesztési támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások 

építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról

17/2016. (II. 10.) Korm. Rendelet  a használt 

lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési kedvezményről  

1/2017. (I. 5.) NGM utasítás - a lakáscélú állami 

támogatások eljárásrendjéről

Nem nem releváns Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 30 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala

1056 Budapest, Váci u. 62. 



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

A kérelem előterjesztéséhez 

kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően csatolandó 

mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. § (1) bekezdése

Az eljárás lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-e 

Ákr. 45. §

Törvény lehetővé 

teszi az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 

48. §

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése 

Ákr. 55. §

Szakkérdés vizsgálata

Jogszerű 

hallgatásnak van 

helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott felügyeleti 

szerv megnevezése

1. Védelembe vétel Lehetséges

A gyámhatóság az eljárást kérelemre, illetve 

hivatalból (jelzésre) indítja meg. Jogszabályi 

renelkezések alapján iratokat szerez be, 

megkeresi a társhatóságokat és 

meghallgatja a szülőt, törvényes képviselőt 

és a gyermeket.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.)  68. §-68/B.§, 69.§, 

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 84.§-

91.§

Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

2.

Családi pótlék 

természetbeni formában 

történő nyújtásának 

elrendelése

Lehetséges

A gyámhatóság az eljárást hivatalból 

megindítja, ha hivatalos tudomása van a 

gyermek elhenyagolásáról. Megkeresi a 

család-és gyermekjóléti központot, majd ezt 

követően tárgyalást tart.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.)  68/B. §-68/C.§, 69.§, 

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 

91/A.§-91/D.§

Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

3. Megelőző pártfogás Lehetséges

A gyámhatóság a bűncselekmény vagy az 

elzárással is sújtható szabálysértés 

elkövetése miatt indult védelembe vételi 

eljárásban megkeresi a pártfogó felügyelői 

szolgálatot, amennyiben szüksées elrendeli 

a gyermek megelőző pártfogását.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.)  68/D. §- 69.§, 

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 

91/K.§-91/R.§

Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

4.
Ideiglenes hatályú 

elhelyezés
Lehetséges

Kérelemre vagy hivatalból indul az eljárás. 

Meghallgatás, tárgyalás a tényállás 

tisztázása érdekében. 

Környezettanulmánykészítése, 

társhatóságok megkeresése. 

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.)  72. §- 76.§, 149/1997. 

(IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 95.§-98.§
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen soron kívül Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

5. Családbafogadás Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

készítés, döntés meghozatala

2013.évi V.tv. 4:187.§- 4:189.§,  149/1997. 

(IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 92.§-94.§.
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

6. Nevelésbe vétel Lehetséges

Hivatalból vagy kérelemre indul az elárás. 

Eértesítés küldése, társhatóságok 

megkeresése, szükséges dokumentumok 

beszerzése, idézés kibocsátása, tárgyalás 

tartása, döntés meghozatala. 

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 77-81. §, 149/1997. 

(IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 99.§-120/A.§
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen

45 nap Gyvt. 73. § (1) b) 

pontja alapján
Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

7. Utógondozás elrendelése Lehetséges

Kérelem átvétele, felvétele, jegyzőkönyv 

felvétele, értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 92. §, 149/1997. 

(IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 121.§
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

8.
Utógondozói ellátás 

elrendelése
Lehetséges

Kérelem átvétele, felvétele, jegyzőkönyv 

felvétele, értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

2013.évi V.tv. (Ptk.) 4.122.§, 149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 38.§-39/A.§.
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

9.
Nevelési felügyelet 

elrendelése
Lehetséges

A gyámhatóság az eljárást kérelmre vagy 

hivatalból indítja, megkeresi a jogsazbályban 

meghatározot szerveket, szakmai 

vélemények és nyilatkozatok alapján döntést 

hoz.

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 81/A.§-81/D. §, 

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 

114/A.§-114/B.§.

Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen soron kívül Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

10.
Örökbefogadásra való 

alkalmasság megállapítása
Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

2013.évi V.tv. (Ptk.) 4.122.§, 149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 38.§-39/A.§.
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

11. Családi jogállás rendezése Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.)  

54.§-64.§
Nem

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 

(Gyer.) 59.§ (1) bekezdésében 

felsoroltakat.

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

12.

Kiskorú 

házassságkötésének 

engedélyezése

Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 34.§-

36.§.
Nem

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 

(Gyer.) 34.§ (2) bekezdésében 

felsoroltakat.

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

13.
Gyermek nevének 

megállapítása
Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

2013.évi V.tv. (Ptk.) 4.150-4.151.§, 149/1997. 

(IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 21.§.
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

14.
Szülői felügyeleti jog 

feléledésének megállapítása
Lehetséges

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

kereset benyújtása

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 19. § Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

15.
Szülők lakóhelyének 

elhagyása
Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

kereset benyújtása

2013.évi V.tv. 4:152.§ (4), 149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 22-23..§.
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

16.

A gyermek külföldi  

tartózkodási helyének 

kijelölése

Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

kereset benyújtása

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 24.§. Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

17.

A gyermek 

állampolgárságának 

megváltoztatása

Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

kereset benyújtása

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 25.§. Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

18.

A gyermek iskolájának, 

életpályájának 

megválasztása

Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

kereset benyújtása

2013.évi V.tv. 4.153.§,  149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 26.§
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

19. Kapcsolattartás Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

kereset benyújtása

2013.évi V.tv. 4:178-4:185.§  1997. évi XXXI. tv. 

(Gyvt.) 34. §  149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 27.§-33/B.§

Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

20. Gyámság Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

kereset benyújtása

 2013.évi V.tv. 4:223-4:244.§ 1997. évi XXXI. tv. 

(Gyvt.) 84. §- 85. §  34. § 149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 127.§-130.§

Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

21.
Gyermektartásdíj állam általi 

megelőlegezése
Lehetséges

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

2013.évi V.tv.  4:196. §, 4: 200. §, 4:204. §- 4: 

207. § 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 22.§-24. §, 

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 69.§-

76.§.

Igen
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 

(Gyer.) 69.§ -ban  felsoroltakat.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

22. Otthonteremtési támogatás Lehetséges

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 25.§-27. §, 149/1997. 

(IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 77.§-81.§.
Igen

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 

(Gyer.) 77.§ -ban  felsoroltakat.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

23.
Ideiglenes gondnok 

kirendelése
Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

kereset benyújtása

2013.évi V.tv. 2:26. §-2:27.§,  149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 130/C.§-130/D.§; 

134/A. §

Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

24.
Zárlat, Zárgondnok 

kirendelése
Lehetséges

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala, 

kereset benyújtása

2013.évi V.tv. 2:25.§, 2:27.§, 149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 130/B.§., 130/D.§
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

25. Eseti gondnok kirendelése Lehetséges

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala

2013.évi V.tv.  6:20.§, 149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 131.§.,136.§
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

26. Ügyondnok kirendelése Lehetséges

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala,

 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 

137.§.
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Igen Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

27.
Eseti gyám és magzat 

gyámjának kirendelése
Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala,

2013.évi V.tv. 2:3. §; 4:163.§,  149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.)130/A.§
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Igen Igen 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

28.
Perindítás - gondnokság alá 

helyezés
Lehetséges

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, kereset benyújtása

2013.évi V.tv. 2:28.§- 2:30.§,  149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 144.§.- 145.§
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

29.
Gondnokság alá helyezés 

felülvizsgálata
Lehetséges

Az eljárás hivatalól indul, jegyzőkönyv 

felvétele, értesítés eljárás 

megindításáról,megkeresés, megkeresés 

teljesítése, környezettanulmány felvétele, 

kereset benyújtása

2013.évi V.tv. 2:29.§, 2013. évi CLXXVII. tv. 

(Ptké.) 6. § ; 149/1997. (IX.10.) 
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

30. Gondnok kirendelése Kizárt

Az eljárás hivatalól indul, jegyzőkönyv 

felvétele, értesítés eljárás 

megindításáról,megkeresés, megkeresés 

teljesítése, környezettanulmány felvétele, 

végzés, határozat meghozatala

2013.évi V.tv. 2:31.§ - 2:32.§, 149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 131.§.-134/A.§
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

31.

Támogatott döntéshozatal 

és előzetes jognyilatkozat 

felvétele

Kizárt

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. 

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés teljesítése, környezettanulmány 

felvétele, határozat, végzés meghozatala

2013.évi V.tv.  6:20.§, 149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 126/A.§. - 126/F.§
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály - Gyám



32.
Gondnok 

működése/számadás
Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. 

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés, megkeresés teljesítése, 

határozat, végzés meghozatala

2013.évi V.tv. 2:34.§ - 2:37.§,   149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 158-160.§
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

33.
 Ingó - és ingatlan vagyonnal 

kapcsolatos ügyek 
Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. 

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés, megkeresés teljesítése, 

határozat, végzés meghozatala

2013.évi V.tv. 2:15.§, 2:23. §  4:155.§-4:160.§,  

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 

26/A.§ -26/B. §, 150-155.§

Nem

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 

(Gyer.) 153.§ és 155.§ aiban  

felsoroltakat.

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

34. Öröklési ügyek Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. 

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, 

megkeresés, megkeresés teljesítése, 

határozat, végzés meghozatala

2013.évi V.tv. 2:15. §, 2: 23. §  149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 156.§., 157.§
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály 3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

megyei iletékességgel 

ellátott feladatok

1.
örökbefogadhatóvá 

nyilvánítás
Kizárt

kérelemre vagy hivatalból induló eljárás 

során szakszolgálat, gyám nevelőszülő, 

szülők személyes meghallgatása, szülők 

lakóhelyén környezettanulmány 

készíttetésese, kapcsolattartási napló 

beszerzése, döntés meghozatala 

2013.évi V. törvény a Polgári 

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

rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

2.
örökbefogadás 

engedélyezése
Kizárt

kérelemre induló eljárás során

örökbefogadni kívánó szülők, szakszolgálat,

gyám nevelőszülő, személyes

meghallgatása                                                        

gyermek gondozásba történő kihelyezése

örökbefogadó szülők ismételt meghallgatása

örökbefogadás engedélyezése

2013.évi V. törvény a Polgári 

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

rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Nem jövedelem igazolás, orvosi igazolás Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem igen Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

3. származás megismerése Kizárt

kérelemre induló eljárás során, az

örökbefogadott ( kiskorú esetén az

örökbefogadó) személyes meghallgatása

Jogszabályban előírt iratok beszerzése

származás megismerése ügyében a

kiadható adatok jegyzőkönyvi kiadása

2013.évi V. törvény a Polgári 

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

rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

4. örökbefogadás előtti eljárás Kizárt

örökbefogadásra való alkalmasságra

vonatkozó szakszolgálati javaslat bevárása,

kérelmezők személyes gyámhivatali

meghallgatása,környezettanulmány 

beszerzése, igazolások ( jövedelem,

eü.állapot ) beszerzése, örökbefogadásra

való alkalmasság megállapítása ( határozat

kiadmányozása) 

2013.évi V. törvény a Polgári 

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

rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Nem

jövedelem igazolás, pszichológiai 

alkalmasság megállapítása, 

egészségi állapot igazolása, az 

örökbefogadás előtti tanácsadáson 

való részvételt igazoló irat , a 

felkészítő tanfolyam eredményes 

elvégzését igazoló irat 

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály

5. örökbefogadás felbontása Kizárt

kérelemre induló eljárás során, az

örökbefogadott (kiskorú esetén az

örökbefogadó) személyes meghallgatása

jogszabályban előírt iratok beszerzése

döntés az örökbefogadás felbontásáról

2013.évi V. törvény a Polgári 

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

rendelet a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és 

Gyámügyi Osztály



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 

igazolvány kiállítása iránti kérelem
Lehetséges

A polgár kérelmére a hatóság új hatósági igazolványt állít ki, 

ha a korábban kiadott igazolvány elveszett, megsemmisült, 

eltulajdonították vagy megrongálódás miatt használhatatlanná 

vált.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: a megrongálódott személyi azonosítóról 

és lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány), 

amennyiben rendelkezésre áll.

Nem

Illeték/ Tárgyi illetékmentes évente egy alkalommal a személyi 

azonosítóról és lakcímről szóló  hatósági igazolvány kiadására 

irányuló eljárás. Az illetékfizetési kötelezettség kizárólag a 

kérelemre indult eljárásokban áll fenn, – kivéve, ha a 

kérelmező 18. életévét be nem töltött személy, továbbá az 

eltulajdonítás és a családi állapot változásból eredő 

névváltozás eseteit. 

Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

2.

Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, 

megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, 

illetve megtalálásának bejelentése

Lehetséges

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, 

megsemmisült, megrongálódott vagy elvesztette, köteles azt 

haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutásától 

számított három munkanapon bejelenteni. A hatóság  a 

bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, egyidejűleg gondoskodik 

a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv., a személyazonosító igazolvány 

kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 

szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 

Nem
Bemutatandó: más személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, amennyiben rendelkezésre áll.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

3.

Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és 

nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása 

(lakcímbejelentés)

Kizárt

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak 

és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés 

után három munkanapon belül lakóhelyének címét 

nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgár 

tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése 

nélküli megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél 

vagy bármely járási hivatalnál is bejelentheti. A járási hivatal a 

lakcímbejelentésről hatósági igazolványt állít ki és kézbesíti a 

polgár részére.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Igen

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: kitöltött, a bejelentő és a szállásadó 

által saját kezűleg aláírt lakcímjelentő lap, korábbi 

lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezésre áll. Közös 

tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulásáról a 

lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozat.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

4.

Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, 

megszüntetésének, megújításának a bejelentése és 

nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása 

(lakcímbejelentés)

Kizárt

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak 

és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 

hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés 

után három munkanapon belül  tartózkodási hely címét 

nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgár lakóhely 

létesítését, vagy annak változását az új lakcíme szerint 

illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál jelentheti be. 

A hatóság a bejelentést nyilvántartásba veszi, és erről 

lakcímigazolványt állít ki.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Igen

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: kitöltött, a bejelentő és a szállásadó 

által saját kezűleg aláírt lakcímjelentő lap, korábbi 

lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezésre áll. Közös 

tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulásáról a 

lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozat.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

5.

A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött 

kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és 

a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

Kizárt

A kiskorú gyermek törvényes képviselője kérheti, hogy a 14. 

életévét be nem töltött kiskorú személyi azonosítóját és 

lakcímét igazoló hatósági igazolványán kerüljön feltüntetésre 

a törvényes képviselők neve és kiállítás időpontja szerinti 

telefonszáma is. A kérelmet a hatóság nyilvántartásba veszi.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem

Bemutatandó: a törvényes képviselő személyazonosságát 

igazoló okmány. Csatolandó: a kiskorú gyermek 

lakcímigazolványa.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

6.  Értesítési cím bejelentése Lehetséges

Az kérése. A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, 

postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet 

kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén 

kívül a polgár bejelentett. Az ügyfél kérheti az értesítési cím 

nyilvántartásba vételét, a bejelentett értesítési cím 

megújítását, megváltoztatását vagy törlését.  A hatóság az 

értesítés címet nyilvántartásba veszi.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

7.

Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata 

arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) 

értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja 

biztosítani

Lehetséges

A címjogosult és a postafiók bérlője bármely járási hivatalnál 

nyilatkozhat arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) 

értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja 

biztosítani. A nyilatkozatot a hatóság nyilvántartsába veszi.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

8.
 Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről 

értesítés kérése
Lehetséges

A szállásadó nyilatkozik arról, hogy a címre történő 

lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér 

és/vagy arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről a 

nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kér. Az értesítés 

a szállásadó választása szerint történhet levélben, telefax, e-

mail útján vagy szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás 

igénybevételével, az ügyfél nyilatkozik ennek módjáról 

is.Nyilatkozatát a hatóság nyilvántartásba veszi, miután a 

nyilatkozattételi jogosultságot az ingatlannyilvántartásba 

betekintéssel ellenőrzi.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet, a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési 

szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 

mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 

55/2012.(XII.28.) KIM rendelet

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

9.
Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba 

vétele
Lehetséges

A szállásadó nyilatkozhat arról, hogy a lakcímbejelentéshez 

szükséges hozzájárulását olyan módon adja meg, hogy a 

lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt személyesen 

jelenik meg, vagy a lakcímbejelentéshez az elektronikus 

azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján 

előzetesen járul hozzá. Nyilatkozatát a hatóság 

nyilvántartásba veszi, miután a nyilatkozattételi jogosultságot 

az ingatlannyilvántartásba betekintéssel ellenőrzi.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

10.

Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő 

adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, 

visszavonása

Lehetséges

A polgár jogosult megtiltani, vagy korlátozni a személyiadat- 

és lakcímnyilvántartásban róla nyilvántartott adatok kiadását.  

A polgár korlátozó nyilatkozatát, illetve annak visszavonását a 

hatóság nyilvántartásba veszi.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: a 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklete szerinti nyilatkozat

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

11.
 Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, 

adatváltozás, megszűnés miatt)
Kizárt

Az egyéni vállalkozónak vállalkozói igazolványát  kötelezően 

le kell adnia az igazolványban szereplő adatainak 

megváltozása, a vállalkozás szüneteltetése vagy 

megszüntetése miatt. A hatóság a leadott vállalkozói 

igazolványt érvényteleníti, és ennek tényét a nyilvántartásba 

bejegyzi.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény,  az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018.(XII.18.) Korm. 

rendelet

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: egyéni vállalkozói igazolvány
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

12. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem Kizárt

A forgalomban tarthatóságot igazoló okmány (forgalmi 

engedély) adataiban változás történt, a hatóság az okmányt 

kérelemre kicseréli.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: előző forgalmi engedély,

az adatváltozást igazoló okirat, ha adatváltozás a csere oka,

a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító 

igazolás, amennyiben a forgalmi engedély kiállítása nem 

illetékmentes

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

13.
Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, 

eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével
Kizárt

A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány 

(forgalmi engedély) elvesztése, megsemmisülése, 

eltulajdonítása esetén az okmány pótlása iránti kérelemre a 

hatóság új forgalmi engedélyt állít ki.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet,  az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: az okmány eltulajdonítása esetén a 

rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése 

esetén az erről szóló jegyzőkönyv,

a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás 

(eltulajdonítás esetén illetékmentes)

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

14.
Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló 

kérelem nélkül)
Lehetséges

A jármű tulajdonosa bejelenti a törzskönyv elvesztését, és a 

bejelentéssel egy időben nem terjeszt elő a pótlásra irányuló 

kérelmet is. Az ügyintéző a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz 

fel, továbbá intézkedik a törzskönyv sorszámának a Hivatalos 

Értesítőben való közzétételéről.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

15.
Közúti közlekedési nyilvántartásból történő 

adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele
Lehetséges

Az ügyfél megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak 

szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, 

nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi 

kötelezettségvállaláson alapul. A hatóság a nyilatkozatot a 

nyilvántartásban haladéktalanul rögzíti.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény
Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

16.
 Közúti közlekedési nyilvántartásból történő 

adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása
Lehetséges

Az ügyfél megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak 

szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, 

nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi 

kötelezettségvállaláson alapul. A korábban tett korlátozó vagy 

tiltó nyilatkat bármikor visszavonható. A hatóság a korlátozás 

visszavonását a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíti.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

17.
Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából 

egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
Lehetséges

Az ügyfél a közlekedési igazgatási hatóságtól egyedi 

adatszolgáltatást igényelhet a közúti közlekedési 

nyilvántartásból, amelyet a hatóság a törvényi feltételek 

fennállása esetén határozat meghozatalával teljesít.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az 

adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017.(XII.29.) Korm. 

rendelet, a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített 

adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet

Nem

Csatolandó: a kért adatoktól függően az adatfelhasználás 

célját és jogalapját igazoló okirat,a díj megfizetését tanúsító 

igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

18.
Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-

nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem
Lehetséges

A közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából 

történő egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem nyújtható be a 

közlekedési igazgatási hatósághoz, amelyet a hatóság a 

törvényi feltételek fennállása esetén határozat meghozatalával 

teljesít.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény,  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az 

adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017.(XII.29.) Korm. 

rendelet, a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített 

adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet

Nem

Csatolandó: a kért adatoktól függően az adatfelhasználás 

célját és jogalapját igazoló okirat,a díj megfizetését tanúsító 

igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

19.
Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti 

kérelem
Lehetséges

A tulajdonos, az üzembentartó, a törzskönyvvel jogszerűen 

rendelkező más ügyfél kérelmére -amennyiben a három 

jogosultság nem ugyanazt a személyt illeti -  a közlekedési 

igazgatási hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, 

de legfeljebb hat hónapra határozattal vonja ki a járművet a 

forgalomból. Ha a forgalmi engedély jogosultjaként nevesített 

üzemben tartó egyben a gépjármű törzskönyvével is 

jogszerűen rendelkezik, kérelmére a hatóság bejegyzi a 

kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba. 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

20.
Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő 

kivonása iránti kérelem
Kizárt

Meghatározott esetekben az ügyfél okirattal igazolt kérelmére 

a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való 

bejegyzéssel intézkedik a jármű átmeneti időszakra történő 

forgalomból kivonására.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó: törzskönyv, ha az kiadásra került, forgalmi 

engedély, feltéve, hogy azzal rendelkeznek, az igazgatási 

szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás, 

személyazonosság igazolására alkalmas okmány. 

Csatolandó: a rendszámtábla, kivéve a jármű eltulajdonítása 

esetét,

a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolata

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

21.
Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti 

kérelem
Kizárt

 A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére 

véglegesen vonja ki a járművet a forgalomból a közúti 

járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a 

motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű 

esetében bontási átvételi igazolás alapján, egyéb jármű 

esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési 

szándéka nem áll fenn. A hatóság a kérelem teljesítése 

esetén a kivonás tényét bejegyzi a nyilvántartásba, az 

okmányokat határozattal visszavonja.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás. Csatolandó: a bontási átvételi igazolás, a 

rendszámtábla, a jármű törzskönyve, ha az kiadásra került, a 

jármű forgalmi engedélye.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

22.

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a 

lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti 

kérelem

Lehetséges

A jármű tulajdonosa, üzemben tartója vagy a törzskönyvvel 

jogszerűen rendelkező ügyfél az ideiglenes kivonás iránti 

kérelemben meghatározott időtartam lejárta előtt kérelmezheti 

a jármű ismételt forgalomba helyezését. Amennyiben a három 

jogosultság nem ugyanazt a személyt illeti -  a közlekedési 

igazgatási hatóság határozatot hoz a visszahelyezésről, egyéb 

esetben a nyilvántartásba bejegyzéssel visszahelyezi a 

járművet.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó:személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

23. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem Kizárt

A jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve a 

külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt 

jármű forgalomba helyezésének kezdeményezése előtt 

származás-ellenőrzését el kell végezni.  A származás-

ellenőrzés kezdeményezése a közlekedési igazgatási 

hatóságnál származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel 

valósul meg.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó:  személyazonosság igazolására alakalmas 

okmány, a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat 

eredeti vagy hitelesített másolati példánya, illetve ha az nem 

magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar 

nyelvű fordítása, a jármű külföldi hatósági engedélye és 

jelzései, a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási 

díjának befizetéséről szóló igazolás.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

24. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról Lehetséges

A jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését - 

a változástól számított nyolc napon belül - a tulajdonátruházó 

(eladó) a tulajdonjog változásáról készült teljes bizonyító erejű 

magánokirat benyújtásával teljesíti.  A közlekedési igazgatási 

hatóság a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 

bejegyzi. Amennyiben az okirat nem felel meg a kötelező 

tartalmi elemeknke, illetve a járművön érvényes forgalmazási 

korlátozási záradék szerepel, a kérelmet el kell utasítani. 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve 

üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító 

erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban 

történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi 

elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: a jármű tulajdonjogának változását 

igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat 

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 3 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

25.
Üzembentartó személyében bekövetkezett változás 

bejelentése
Kizárt

A jármű tulajdonosa által kezdeményezett eljárás, kérelmére a 

hatóság bejegyzi a nyilvántartásba az üzembentartói jog 

változását, és az új üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi 

engedélyt állít ki.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet,  az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő 

vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolás és a 

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a 

mentességről szóló igazolás. Csatolandó: a vagyoni értékű 

jog bejegyzését megalapozó okirat, az előző forgalmi 

engedély, a forgalmi engedély illetékének megfizetését 

tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra.

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

26.
Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély 

cseréjével együtt)
Kizárt

Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor a 

rendszámtábla utángyártása nem engedélyezhető, 

átrendszámozásra kerül sor. A gépjármű átrendszámozását 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében az ügyfél 

indokolás nélkül is kérheti. Az eljárás során a hatóság a 

változást nyilvántartásba veszi, új rendszámtáblát ad ki, új 

forgalmi engedélyt állít ki.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó:  személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: az előző rendszámtábla, illetve forgalmi 

engedély, a gépkocsi kerékpárszállító eszközére kiadott, a 

gépkocsi rendszámtáblájának karaktereivel megegyező 

szürke alapszínű különleges rendszámtábla, a forgalmi 

engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolás és a 

rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről 

szóló igazolás.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Kormányablak Osztály



27.
Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék 

bejegyzése, törlése iránti kérelem
Lehetséges

A hatóság az ügyfél kérelmére a jármű-nyilvántartásba a 

gépjárművekre vonatkozóan különböző záradékot jegyez be, 

illetve töröl, amennyiben a bejegyzés a forgalmi engedély és 

törzskönyv módosítását, kiállítását nem érinti. (Pl.:  rövid 

szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, 

telefonszám vagy elektronikus levélcím bejegyzése, opciós 

jog vagy a tulajdonjogot érintő korlátozás nyilvántartásba 

vétele vagy törlése)

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

 Bemutatanó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: az igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetését tanúsító igazolás, a záradék 

bejegyzésének/törlésének alapjául szolgáló tényt igazoló 

okirat

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

28. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem Kizárt

A jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező 

személyek kérelmére a hatóság kiállítja a mozgásában 

korlátozott személy, illetve az arra jogosult intézmény 

parkolási igazolványát. A jogosultság elsősorban a 

jogszabályban meghatározott irattal igazolható, vagy ha az 

nem áll rendelkezésre, az orvosi dokumentációval és egyéb 

iratokkal. Ez utóbbi esetben a járási hivatal a 

közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet, a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: Egy darab igazolványkép és kérelem 

adatlap, ha az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, 

a jogosultságot igazoló 218/2003. (XII.11.) Korm. rend. 1. 

számú melléklet szerinti irat. 

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

29.  Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem Lehetséges

Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és 

jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására 

alkalmatlanná vált – így különösen megrongálódott, 

olvashatatlanná vált, az arcképmás alapján a jogosult nem 

azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be 

– az igazolvány cseréjét kell kérelmezni. A járási hivatal az 

igazolványt kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy 

anyaghibás.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet, a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: egy darab igazolványkép, ha az ügyfél a 

kérelmét nem személyesen nyújtja be, a cserélni kívánt 

igazolvány.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

30. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem Lehetséges

Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy 

elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a 

tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási 

hivatalnál bejelenteni. A járási hivatal haladéktalanul 

gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint 

megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő 

átörvényezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére – ha a 

jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri – új 

igazolványt állít ki.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet, a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. 
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

31.
Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból 

adatszolgáltatás iránti kérelem
Kizárt

A járási hivatalhoz a parkolási igazolvány nyilvántartásból 

egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem nyújtható be, amelyet a 

hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén határozattal 

teljesít.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény,  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az 

adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017.(XII.29.) Korm. 

rendelet, a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített 

adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: az adatfelhasználás célját és jogalapját 

igazoló okiratot

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

32. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem Kizárt

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján 

az érvényes magyar, vagy a Bécsi Közúti Közlekedési 

Egyezményhez csatlakozott másik ország hatósága által 

kiállított vezetői engedély valamely külföldi államban 

járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság 

kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó:  a személyazonosításra alkalmas okmány,

nemzeti vezetői engedély. Csatolandó: 2 db igazolványkép, a 

nemzetközi vezetői engedély kiadása díjának megfizetését 

tanusító igazolás.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

33.

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét 

igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból 

(ha az korábban nem került kézbesítésre)

Kizárt

A járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzését és 

eredményét hatósági bizonyítvány igazolja, melyet az ügyfél 

közvetlenül a jármű megvizsgálását követően az 

eredetiségvizsgálati tevékenységet végző vizsgálóállomáson, 

vagy a közlekedési igazgatási hatóságnál a jármű 

megvizsgálását követő tizenöt napon belül, ezt követően 

postai kézbesítés útján vehet át. Amennyiben az ügyfél ennél 

hamarabb kíván a hatósági bizonyítványhoz hozzájutni, akkor 

részére a hatósági bizonyítványt a közlekedési igazgatási 

hatóságnál kiállítják, kinyomtatják.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. 
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

34.
Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes 

eredetiségvizsgálati nyilvántartásból
Kizárt

Az ügyfél a járművére előzetes eredetiségvizsgálatot 

végeztetett el, amely eredményét tartalmazó hatósági 

bizonyítvány részére már kiadásra került, de ügyfélnek 

szüksége lenne a hatósági bizonyítványból több példányra, 

vagy azt elvesztette, nem találja, ezért arról másolatot kér.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. 
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

35.
 Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló 

kérelem
Kizárt

A kérelmező az okmány és a benne lévő tároló elem tartalmát 

a járási hivatalnál személyesen ellenőrizheti az erre a célra 

alkalmazható eszköz használatával.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

Nem Bemutatandó: útlevél Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

36.
Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti 

kérelem
Lehetséges

A hatóság a tulajdoni lapról kérelemre vagy megkeresésre 

papír alapú hiteles másolatot szolgáltat, ez lehet

teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerint 

tartalmazza, vagy szemle, amely kizárólag a másolat 

kiállításának időpontjában fennálló bejegyzéseket tartalmazza 

szó szerint.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, az 

ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet, a 

számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés 

útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok 

szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 

megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes 

szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet  

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. 
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

37.
 Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles 

térképmásolat iránti kérelem
Lehetséges

Az ingatlan-nyilvántartási térképről kinyomtatott térképmásolat 

készítése hiteles vagy nem hiteles formában.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, az 

ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet, a 

számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés 

útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok 

szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az 

ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 

megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes 

szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. 
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

38.
 Az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme 

adattartalmának ellenőrzése
Kizárt

A kormányablak ügyfélszolgálatokon lehetőség nyílik a 

személyazonosító igazolvány tároló elemén található adatok 

ellenőrzésére. Ennek során az állampolgár az ügyfélszolgálat 

ügyintézői munkaállomását igénybe véve ellenőrizheti, hogy a 

személyazonosító igazolvány  tároló elemén milyen adatok 

kerültek elhelyezésre és azokat mely szervek olvashatják ki. 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 

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

Nem Bemutatandó: személyazonosító igazolvány. Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

39.

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól szóló 

kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti 

állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, 

az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és 

cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a 

blokkolódott PUK kód feloldása

Kizárt

A polgár az állandó személyazonosító igazolványhoz, illetve 

az elektronikus aláíráshoz tartozó  tartozó PIN kód 

létrehozását a vonatkozó aktiváló PIN kód megadásával, 

ennek hiányában a PUK kód megadásával, ennek hiányában 

a személyazonossága ellenőrzését követően végezheti.  A PIN 

kód cseréjét a korábbi PIN kód megadásával végezheti (vagy 

PUK kóddal, vagy személyazonosítást követően). A polgár 

blokkolódott PUK kódjának feloldását és a visszavonási jelszó 

cseréjét az eljáró hatóságnál személyesen, 

személyazonossága ellenőrzését követően igényelheti.

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 

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

Nem
Bemutatandó: személyazonosító igazolvány, 

lakcímigazolvány.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

40.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § 

(3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és 

időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási 

szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és 

tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben 

előírt feladatok

Kizárt

Az elektronikus tároló elemmel ellátott személyazonosító 

igazolvány e-aláírási funkciójához tartozó e-aláírási és 

időbélyegzés szolgáltatást a polgár vagy személyesen az 

okmány igénylésével egyidejűleg, vagy utólag, a tároló 

elemmel ellátott, érvényes okmány birtokában igényelheti.  A 

szerződést az igénylő személyesen kötheti meg, az e-aláírási 

PIN borítékot személyesen veheti át.  

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény, a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 

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

Nem
Bemutatandó: személyazonosító igazolvány, 

lakcímigazolvány.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

41.
Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti 

kérelem
Kizárt

A járási hivatal által vezetett földhasználati nyilvántartásból a 

földhasználati lap részleges másolata és a részleges szemle-

másolata bármely ügyfél számára szolgáltatható a 

kérelemben megjelölt földrészletekre vonatkozóan. A 

földhasználati lap teljes másolata és a teljes szemle-másolata 

kizárólag hatóság részére közigazgatási eljáráshoz, 

közérdekű bejelentés és panasz elbírálására irányuló 

eljáráshoz, valamint bíróság, ügyészség és nyomozó hatóság 

részére jogszabályban meghatározott feladatai ellátása 

céljából, valamint a földhasználó részére a saját 

földhasználati lapjairól szolgáltatható.

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, a földhasználati 

nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási 

szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes 

szabályairól szóló 155/2009. (XI. 16.) FVM rendelet 

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

42.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 

önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés /nem 

hatósági ügy/

Lehetséges

Az EESZT-ben értelmezett önrendelkezési nyilatkozathoz 

kapcsolódó beállításokat az érintett alapvetően elektronikus 

felületen teheti meg. Azok esetében, akik nem rendelkezenek 

elektronikus hozzáféréssel vagy nem akarják azt igénybe 

venni, a kormányablak nyújt segítséget, nyilvántartásba veszi 

a kérelmező nyilatkozatát.

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, TAJ kártya
Nem Igen: végzés

43.

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 

önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről 

való tájékoztatás kérése /nem hatósági ügy/

Lehetséges

Az EESZT-ben értelmezett önrendelkezésre vonatkozó 

tájékoztató információkat az érintett alapvetően elektronikus 

felületen kérheti le. Azok esetében, akik nem rendelkzenek 

elektronikus hozzáféréssel vagy nem akarják azt igénybe 

venni, a kormányablak nyújt segítséget, és biztosítja a 

lekérdezést.

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 

kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, TAJ kártya
Nem Igen: végzés

44.
A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, 

cseréje és törlése
Lehetséges

A polgár kérelmére az állandó személyazonosító igazolvány 

tároló elemén rögzítésre kerül azon legfeljebb két személy 

telefonszáma, akit a polgár a halála vagy egészségi 

állapotában bekövetkező olyan változás esetén (pl: baleset, 

rosszullét, betegség), amikor állapotáról történő tájékoztatásra 

nem képes, értesíteni kíván.

a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 

414/2015. (XII. 23.) Korm. Rendelet , a polgárok 

személyiadatainak- és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvény 

Nem
Bemutatandó: tároló elemet tartalmazó állandó 

személyazonosító igazolvány 
Nem 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

45.

Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj 

ellenében használható közutak díjmentes használatára 

jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem 

alapján történő rögzítése, módosítása

Kizárt

A jogszabályban meghatározott járművek bejelentés alapján, 

a mentességi nyilvántartásba történő bejegyzést követően 

jogosultak a díjmentesség igénybevételére. A mentességre 

jogosultnak egy írásos kérelmet kell benyújtania a 

kormányablakhoz, amely alapján a jármű a nyilvántartásban 

haladéktalanul rögzítésre kerül. Az adatokban bekövetkezett 

változást a jogosult 30 napon belül köteles bejelenteni a 

nyilvántartásban való átvezetés céljából.

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, 

megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az 

autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem

Bemutatandó:  személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, a jármű azonosító adatai, a jogalap megjelölése és 

annak igazolására szolgáló irat.

Nem 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

46.

Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj 

ellenében használható közutak díjmentes használatára 

jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem 

alapján történő törlése

Kizárt
A mentességi nyilvántartásba történő bejegyzést a jogosult 

kérelmére a kormányablak haladéktalanul törli.

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, 

megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény, az 

autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 

36/2007. (III. 26.) GKM rendelet, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem

Bemutatandó:  ügyfél-azonosító okmány, Csatolandó: a kért 

adatoktól függően az adatfelhasználás célját és jogalapját 

igazoló okirat,a díj megfizetését tanúsító igazolás

Nem 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

47.

Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj 

ellenében használható közutak díjmentes használatára 

jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti 

kérelem

Kizárt

Az útdíj mentességi nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti 

kérelem nyújtható be, amelyet a hatóság a jogszabályi 

feltételek fennállása esetén teljesít.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, az autópályák, autóutak és főutak használatáért 

fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. 

törvény, az autópályák, autóutak és főutak használatának 

díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 

54/1999. (XII.25.) BM rendelet

Nem

Bemutatandó:   személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, a jármű azonosító adatai, a jogalap megjelölése és 

annak igazolására szolgáló irat.

Nem 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

48.

Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem 

(törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)

Kizárt

Új járművel a közúti forgalomban akkor lehet részt venni, ha 

azt forgalomba helyezték. A forgalomba helyezés az ügyfél 

kérelmére, a jármű járműnyivántartásba vételével, a forgalmi 

engedély és a rendszámtábla kiadásával valósul meg, 

amennyiben az ügyfél a szükséges okiratokat, igazolásokat 

benyújtotta.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó:   személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, a forgalmazók részére biztosított és a jármű 

értékesítésekor kitöltött járműkísérő lap,  a kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítás meglétéről, vagy a mentességről szóló 

igazolás, a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító 

igazolás, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a 

Magyarország területén történt,  a 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, 

pótkocsi és autóbusz esetén – a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül 

szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat 

jegyzőjének igazolás, a bizalmi vagyonkezelői minőséget 

igazoló okirat. Csatolandó: a forgalmi engedély és a 

törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolás, a 

tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy 

hitelesített másolati példánya, illetve ha az nem magyar 

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű 

fordítása,

a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről 

szóló igazolások.

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal



49.

Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem 

(törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla 

kiadásával)

Kizárt

Harmadik országból vagy más EGT-államból belföldi 

üzemeltetés céljából behozott használt jármű jogi helyzetének 

tisztázása után a jármű magyarországi forgalomba helyezése. 

Járművel a közúti fogalomban akkor lehet részt venni, ha azt 

forgalomba helyezték.

A forgalomba helyezés az ügyfél kérelmére, a jármű 

járműnyivántartásba vételével, a forgalmi engedély és a 

rendszámtábla kiadásával valósul meg, amennyiben az ügyfél 

a szükséges okiratokat, igazolásokat benyújtotta.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó:   személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről 

vagy a mentességről szóló igazolás, a vagyonszerzési illeték 

megfizetését tanúsító igazolás, ha a tulajdonszerzés és a 

jármű birtokba vétele a Magyarország területén történt, a 3,5 

tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz esetében – a 

külön jogszabályban meghatározottak szerint – a jármű 

tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti 

települési önkormányzat jegyzőjének igazolását, a bizalmi 

vagyonkezelői minőséget igazoló okirat.

Csatolandó: a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, 

az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának 

befizetéséről szóló igazolást, a tulajdonjog megszerzését 

igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, 

illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak 

hiteles, magyar nyelvű fordítását is. Származás-ellenőrzésre 

kötelezett használt jármű és az EGT valamely más 

tagállamából származó jármű estén még csatolni kell a 

jogszabályban előírt iratokat.

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

50.

Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése 

iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes 

rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a 

rendszám jellegétől függően)

Kizárt

A közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben 

meghatározott járművel közúti forgalomban akkor lehet részt 

venni, ha forgalomba helyezték, vagy ideiglenes forgalomban 

tartását engedélyezték.

A jármű ideiglenes forgalomban tartása az ügyfél kérelmére 

engedélyezhető a külföldről belföldi üzemeltetés céljából 

behozott használt jármű forgalomba helyezéséig, valamint 

egyéb olyan járművek esetében, amelyek forgalomba 

helyezése nem indokolt.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó:   személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás, a rendszám típusától függően a 

tulajdonjogot/jogszerű birtoklást igazoló okirat, a kötelező 

gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolás,a 

jármű műszaki alkalmasságát tanúsító, a közlekedési hatóság 

által kiállított Műszaki  Adatlap.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

51.

Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-

változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi 

engedély kiadásával)

Kizárt

A jármű új tulajdonosa által kezdeményezett eljárás. A 

hatóság a tulajdonjog-változást bejegyzi a 

járműnyilvántartásba, az új tulajdonos adatait tartalmazó 

törzskönyv kiállítását kezdeményezi, valamint az 

üzembentartó adataival forgalmi engedélyt állít ki, 

amennyiben a forgalomban tartás feltételeit az ügyfél igazolta.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet,  az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény

Nem

 

Bemutatandó:  személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről 

vagy a mentességről szóló igazolás, az előzetes 

eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozat, a 

vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolás, az 

ügyfél-azonosító okmány, a 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, 

pótkocsi és autóbusz esetében – a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül 

szolgáló székhely/telephely szerinti települési önkormányzat 

jegyzőjének igazolása, a bizalmi vagyonkezelői minőséget 

igazoló okirat. Csatolandó: a járműhöz korábban kiadott 

forgalmi engedély, a forgalmi engedély és törzskönyv 

illetékének megfizetését tanúsító igazolás, a tulajdonjog 

megszerzését igazoló okirat, ha új rendszámtábla kiadására is 

sor kerül, a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának 

befizetéséről szóló igazolás.

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

52.
Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem 

(világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)
Kizárt

A különleges rendszámtábla jelzi a jármű üzemeltetésének 

jellegét vagy tulajdonosát (üzembentartóját), továbbá a 

kerékpárszállító eszköz használatát. Az ügyfél a jogosultság 

igazolásával kérelmezheti a különleges rendszámtábla 

kiadását, amelyet a hatóság a rendszámtábla kiadásával 

teljesít.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet

Nem

Bemutatandó:   személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás, a rendszám típusától függően a különleges 

rendszámtáblára való jogosultságoz igazoló okiratok.

Nem 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

53.
Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap 

másolat kiadása iránti kérelem
Kizárt

A járási hivatal által vezetett földműves nyilvántartásból 

adatlap (teljes másolat, szemle másolat) szolgáltatható a 

nyilvántartásba bejegyzett földműves, mezőgazdasági 

termelőszervezet, újonnan alapított mezőgazdasági 

termelőszervezet kérelmére. Az adatlapról 2 típusú másolat 

szolgáltatható: teljes másolat (valamennyi fennálló és törölt 

bejegyzést tartalmazza) és szemle -másolat (valamennyi 

fennálló bejegyzést tartalmazza).

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény, a 

földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) 

Korm. rendelet 

Igen
Bemutatandó:   személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány 
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

54. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem Lehetséges

Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a hatóság egyéni 

vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány a kiállításának 

napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában 

szereplő adatokat igazolja.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény, az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) 

Korm. rendelet

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

55.  Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem Lehetséges

Megrongálódott vállalkozói igazolvány cseréjét lehet kérni. Az 

igazolvány kicserélésének feltétele, hogy a vállalkozó a 

megrongálódott igazolványt leadja. A csere iránti kérelem 

benyújtható személyesen vagy elektronikus uton is. A korábbi 

igazolványt személyesen, postai uton le kell adni.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény,  az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) 

Korm. rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: a megrongálódott, érvénytelen egyéni 

vállalkozói igazolvány.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

56. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem Lehetséges

Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, 

eltulajdonították vagy megsemmisült. A pótlást személyesen 

vagy elektronikusan kell kérni.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény,  az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) 

Korm. rendelet 

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

57.
Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének 

bejelentése és nyilvántartásba vétele
Lehetséges

Az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység 

megkezdését személyesen a járási hivatalnál vagy 

elektronikus útonl jelenti be.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény,  az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) 

Korm. rendelet 

Igen
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, adóigazolvány
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

58.
Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének 

bejelentése és nyilvántartásba vétele
Lehetséges

Ha az egyéni vállalkozó tevékenységét már nem kívánja 

folytatni, úgy azt be kell jelentenie. A vállalkozói jogviszony 

(tevékenység) a bejelentés napján szűnik meg. 

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény,  az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) 

Korm. rendelet 

Igen

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány Csatolandó: egyéni vállalkozói igazolvány, ha 

rendelkezik vele

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

59.
Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által 

történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
Kizárt

Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó 

özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével 

örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha 

az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az elhalálozástól 

számított 90 napon belül bejelenti

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény, az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) 

Korm. rendelet  

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: hagyaték átadó végzés, örökösi jogon 

folytatott egyéni vállalkozás esetén az özvegy és a többi 

örökös (amennyiben van) írásbeli hozzájáruló nyilatkozata

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

60.
Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által 

történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele
Kizárt

Az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy 

kizárását kimondó bírósági határozat esetén az egyéni 

vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője az egyéni 

vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói 

tevékenység folytatását az egyéni vállalkozó 

cselekvőképességének korlátozását vagy kizárását kimondó 

bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 

belül bejelenti. A tevékenység folytatásának kezdete a 

bírósági határozat jogerőre emelkedését követő nap.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény, az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) 

Korm. rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, az egyéni vállalkozó cselekvőképességét korlátozó 

vagy kizáró jogerős határozat, valamint a gyámhatóság 

gondnokkijelölő határozata.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

61.
Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti 

kérelem
Kizárt

A polgár köteles igényelni a személyazonosító igazolvány 

kiadását, amennyiben nem rendelkezik más érvényes, a 

személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal. Ebben 

az esetben a kérelem benyújtásával egyidejűleg igényelheti 

ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítását. A hatóság 

a kérelmet nyilvántartásba veszi, igény esetén kiállítja az 

ideiglenes igazolványt, intézkedik az állandó igazolvány 

kiadása iránt. Az állandó igazolvány átvétekeor az ideiglenes 

okmányt le kell adni.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény, a személyazonosító igazolvány 

kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 

szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány /amennyiben rendelkezésre áll/, lakcímigazolvány. 

Csatolandó: újszülött, egészségi állapota miatt akadályozott 

személy: 1 db igazolványkép, kérelem adatlap és orvosi 

igazolás, gondnokolt: bírósági határozat, gyámhatósági 

határozat, cselekvőképtelen kiskorú: csak az egyik szülő 

megjelenése esetén a másik szülő hozzájáruló nyilatkozata 

vagy a szülői felügyeleti jog szünetelését igazoló okirat

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

62.
Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása 

iránti kérelem
Kizárt

Állandó  személyazonosító igazolvány adatváltozás, 

érvényességi idő lejárta, vagy gyártmányhiba miatti 

cseréjének, valamint vesztés, eltulajdonítás, megrongálódás, 

megsemmisülés miatti pótlásának eljárása. Az ügyfél kérelmét 

a hatóság nyilvántartásba veszi, és intézkedik az igazolvány 

kiadása iránt.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény, a személyazonosító igazolvány 

kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 

szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: egészségi állapota 

miatt akadályozott személy: 1 db igazolványkép, kérelem 

adatlap és orvosi igazolás, gondnokolt: bírósági határozat, 

gyámhatósági határozat, cselekvőképtelen kiskorú: csak az 

egyik szülő megjelenése esetén a másik szülő hozzájáruló 

nyilatkozata vagy a szülői felügyeleti jog szünetelését igazoló 

okirat

Nem

Illeték/ Tárgyi illetékmentes évente egy alkalommal a 

személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás. Az 

illetékfizetési kötelezettség kizárólag a kérelemre indult 

eljárásokban áll fenn, – kivéve, ha a kérelmező 18. életévét be 

nem töltött személy, továbbá az eltulajdonítás és a családi 

állapot változásból eredő névváltozás eseteit.

Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

63.

Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy 

nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az 

idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult 

kérelem alapján

Kizárt

Az idegenrendészeti hatóság a letelepedett jogállását igazoló 

okmány kiállításától, a menekültügyi hatóság a menekült és 

az oltalmazott jogállását elismerő határozat kiállításától  

számított öt napon belül a letelepedett, illetve a menekült és 

az oltalmazott  polgár nyilvántartásba vétele érdekében a 

nyilvántartásba vételhez szükséges személyi és 

lakcímadatokat elektronikus úton továbbítja a letelepedett 

jogállású polgár lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak. 

Az adatok nyilvántartásba vételéről a járási hivatal hatósági 

igazolványt ad ki.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény, a személyazonosító igazolvány 

kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 

szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

64. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem Kizárt

Amennyiben a szállásadó írásban úgy nyilatkozik, hogy a 

szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata 

nem valós, a járási hivatal megállapítja a lakcím 

érvénytelenségét és a döntés véglegessé válását követően az 

érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel 

szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be 

nem jelenti.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

65.
Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával 

történő elhagyás bejelentése
Lehetséges

A nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy 

Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával 

elhagyja, be kell jelentenie. A magyar állampolgár külföldön 

élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére 

irányuló eljárás a külföldi letelepedési nyilatkozat megtételét 

követően hivatalból indul.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány /amennyiben rendelkezésre áll/. 

Csatolandó: letelepedési nyilatkozat,  kiskorú gyermek 

esetében  mindkét szűlő hozzárjárulása és ha szükséges, a 

gyámhatóság jóváhagyása.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

66.

Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges 

személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

Kizárt

A magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő 

magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt 

beköltözéstől számított öt napon belül köteles a járási 

hivatalnál a nyilvántartásba vételhez szükséges és okirattal 

igazolt személyi és lakcímadatokat bejelenteni. A bejelentést 

a járási hivatal nyilvántartásba veszi, és erről hatósági 

igazolványt (lakcímigazolványt) ad ki és kézbesíti azt a polgár 

részére.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Igen

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, magyar állampolgárság igazolására alkalmas 

okmány, okirat. Csatolandó: lakcímigazolvány /amennyiben 

rendelkezésre áll/, nyilatkozat a hazatérési szándékról, 

kitöltött, aláírt lakcímjelentő lap.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

67.
Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő 

adatszolgáltatás iránti kérelem
Lehetséges

 A név, lakcím és értesítési cím adatok szolgáltatását bármely 

polgár, illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet a felhasználás céljának és jogalapjának 

igazolása mellett jogosult kérni jogának vagy jogos érdekének 

érvényesítése érdekében, tudományos kutatás céljából, 

közvélemény-kutatás és piackutatás megkezdéséhez 

szükséges minta, valamint közvetlen üzletszerzés (direkt 

marketing) célját szolgáló lista összeállításához. A járási 

hivatal a jogszabályi feltételek fennállása esetén az 

adatszolgáltatást határozat hozatalával teljesíti.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet,  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

Nem

Bemutatandó: személyazonosításra alkalmas okmány, 

lakcímigazolvány. Csatolandó: a jogszabályban előírt tartalmú 

adatigénylő lap, az adatkérés jogalapját és célját igazoló 

okiratok.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

68.
Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői 

engedély)
Kizárt

Az ügyfél kérelemmel fordul a közlekedési igazgatási 

hatósághoz járművezetésre jogosító okmány (vezetői 

engedély) első alkalommal történő kiállítása érdekében. 

Vezetői engedély első alkalommal történő kiállítása alatt azt 

az eljárást kell érteni, amikor olyan személy részére kerül 

kiállításra vezetői engedély, akinek korábban még soha nem 

volt sem magyar sem külföldi vezetői engedélye.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem

Bemutatandó:személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány, külföldi esetén a szokásos 

tartózkodási hely országát igazoló okmány. EÜ kártya. 

Csatolandó: az egészségügyi alkalmassági vélemény.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

69. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem Kizárt

Egy már korábban kiadott vezetői engedély helyett új vezetői 

engedély kiadását kérelmezi az ügyfél. Vezetői engedély 

cserére az alábbi esetekben kerülhet sor: érvényességi idő 

lejárta miatt, adatváltozás miatt, új kategória megszerzése és 

annak bejegyzése iránti kérelem miatt, más EGT-állam 

hatósága által kiállított vezetői engedély magyar okmányra 

történő cseréje miatt.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet,  az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány, külföldi esetén a szokásos 

tartózkodási hely országát igazoló okmány (szükség esetén 

PÁV határozat, GKI kártya). Csatolandó: a kiadás alapjául 

szolgáló előző vezetői engedély, az egészségügyi 

alkalmassági vélemény, külföldi hatóság által kiállított vezetői 

engedély cseréje esetén a külföldi hatóság által kiállított 

vezetői engedély,

a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító 

igazolás.

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

70. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem Lehetséges

Járművezetésre jogosító okmány megsemmisülése, 

elvesztése vagy ellopása esetén az ügyfél vezetői 

engedélyének pótlását kéri. A vezetői engedély pótlásakor a 

vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar hatóság által 

kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői 

engedély helyett, annak érvényességi idején belül – az 

okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével – a 

korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal kerül 

kiállításra.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet,  az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány, külföldi esetén a szokásos 

tartózkodási hely országát igazoló okmány. Csatolandó: a 

vezetői engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi 

feljelentést, elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről 

szóló jegyzőkönyv, a vezetői engedély kiállítása illetékének 

megfizetését tanúsító igazolást /eltulajdonítás kivételével/

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

71.
EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti 

kérelem
Kizárt

Magyar vezetői engedély kiállítását kérheti az ügyfél egy 

másik EGT-állam hatósága által kiállított, külföldi vezetői 

engedély helyett. A más EGT-állam hatósága által kiállított 

vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén az 

eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint 

annak hiteles fordítása alapján a magyar vezetői engedély 

kiadható. 

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet,  az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény

Nem

 Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány, külföldi esetén a szokásos 

tartózkodási hely országát igazoló okmány. Csatolandó: más 

EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély, a vezetői 

engedély eltulajdonítása esetén a rendőrségi feljelentés, 

elvesztése vagy megsemmisülése esetén az erről szóló 

jegyzőkönyv, (az okmány eltűnése, megsemmisülése esetén 

az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolását, 

valamint annak hiteles fordítása), 

az egészségügyi alkalmassági vélemény, a vezetői engedély 

kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás.

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal



72. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem Kizárt

A jármű vagy a tulajdonos adatainak, valamint a 

törzskönyvben feltüntetett bármely más adat változásakor a 

jármű tulajdonosának kérelmére a hatóság új törzskönyvet 

állít ki.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet,  az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó:személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: törzskönyv, az adatváltozásokat igazoló 

okirat, a törzskönyv illetékének megfizetését igazoló igazolás

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

73.
Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, 

eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt
Lehetséges

Amennyiben a törzskönyv elveszett, megsemmisült, 

eltulajdonították, a jármű tulajdonosa ezt bejelenti, és a 

bejelentéssel egyidejűleg kérelmezi a törzsköny pótlását is. 

Az ügyintéző a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, továbbá 

intézkedik a törzskönyv sorszámának a Hivatalos Értesítőben 

való közzétételéről, és a törzsköny kiállítáást kezdeményezi.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet,  az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: az okmány eltulajdonítása esetén a 

rendőrségi feljelentés, elvesztése vagy megsemmisülése 

esetén az erről szóló jegyzőkönyv, a törzskönyv illetékének 

megfizetését tanúsító igazolás /eltulajdonítást kivéve/

Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

74.
Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és 

rendszámtábla pótlására irányuló kérelem
Kizárt

Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült rendszámtábla a 

nyilvántartásban történő ellenőrzést követően a közlekedési 

igazgatási hatóság engedélye alapján gyártható le. Az 

utángyártás tényét a hatóság a nyilvántartásban rögzíti. Nem 

engedélyezhető az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült 

rendszámtábla utángyártása, ha a rendszámtábla 

másodízben, vagy ha a két rendszámtábla egyszerre, vagy 

szóló motorkerékpár, pótkocsi rendszámtáblája tűnik el.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó:  személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: az elvesztésről, ellopásról, 

megsemmisülésről, megrongálódásról, elhasználódásról szóló 

jegyzőkönyv, igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

75.
Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása 

iránti kérelem
Kizárt

A megrongálódott, elhasználódott – de még azonosítható – 

rendszámtábla utángyártása a közlekedési igazgatási hatóság 

engedélyével történik. Az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél 

általi megfizetése után a Nyilvántartó gondoskodik a gyártótól 

való megrendelésről. A megrongálódott rendszámtáblát be 

kell vonni. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült 

rendszámtábla a nyilvántartásban történő ellenőrzést 

követően a közlekedési igazgatási hatóság engedélye alapján 

gyártható le. Az utángyártás tényét a nyilvántartásban 

rögzíteni kell.  Az új típusú rendszámtábla utángyártása 

kizárólag a regisztrációs matrica megléte esetén 

engedélyezhető

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó:  személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány. Csatolandó: az elvesztésről, ellopásról, 

megsemmisülésről, megrongálódásról, elhasználódásról szóló 

jegyzőkönyv, igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

igazolás.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

76. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem Kizárt

A megrongálódott regisztrációs matrica utángyártása akkor 

engedélyezhető, ha az azon feltüntetett rendszám vagy 

vonalkód alapján a matrica még azonosítható. Az 

utángyártandó – a szélvédőről eltávolított – matricát a kérelem 

benyújtásakor be kell mutatni. Az engedély kiadása, továbbá 

az igazgatási szolgáltatási díj ügyfél által történő megfizetése 

után a Nyilvántartó gondoskodik a regisztrációs matrica 

gyártótól való megrendeléséről.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

326/2011.(XII.28.) Korm. rendelet, a közúti közlekedési 

igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM 

rendelet 

Nem

Bemutatandó:  személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, az utángyártandó matrica. Csatolandó: igazgatási 

szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

77. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem Kizárt

A kérelmező magánútlevél (a külföldre utazásra, illetve az 

onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány) iránti 

kérelmét a járási hivatal közreműködő hatóságként 

nyilvántartásba veszi, egyidejűleg kezdeményezi az okmány 

kiállítását az útlevél hatóságnál.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendelet,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték megfizetéséről szóló igazolás, ha a 

kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az 

igazolványképét, kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy 

kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány 

kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet 

megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Nem Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

78.
Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli 

eljárásban
Kizárt

A kérelmező magánútlevél (a külföldre utazásra, illetve az 

onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány) iránti 

kérelmét a járási hivatal közreműködő hatóságként 

nyilvántartásba veszi, egyidejűleg kezdeményezi az okmány 

kiállítását, cseréjét az útlevél hatóságnál soron kívüli (7 napon 

belüli) eljárásban.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendele,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a 

magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 

eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM 

rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték és az igazgatási szolgáltatási díj 

megfizetéséről szóló igazolás, ha a kérelmező nem 

személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét, kiskorú 

vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 

törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló 

nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, 

szünetelését igazoló okiratot.

Nem Illeték 1 Nem Nem Nem 7 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

79.
 Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi 

eljárásban
Kizárt

A kérelmező magánútlevél (a külföldre utazásra, illetve az 

onnan való visszatérésre jogosító hatósági igazolvány) iránti 

kérelmét a járási hivatal közreműködő hatóságként 

nyilvántartásba veszi, egyidejűleg kezdeményezi az okmány 

kiállítását az útlevél hatóságnál sürgősségi (3 napon belüli) 

kívüli eljárásban.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendele,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a 

magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 

eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM 

rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték  és az igazgatási szolgáltatási díj  

megfizetéséről szóló igazolás, ha a kérelmező nem 

személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét, kiskorú 

vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 

törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló 

nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, 

szünetelését igazoló okiratot.

Nem Illeték 1 Nem Nem Nem 3 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

80. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem Kizárt

Azoknak a magyar állampolgároknak, akik hivatalos útlevélre 

nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre 

utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint 

azoknak a magyar állampolgároknak, akik azt különös 

méltánylást érdemlő okból kérik, a járási hivatal a 

nyilvántartásban rögzíti a kérelmét, és kezdeményezi a 

második magánútlevél kiállítását, cseréjét az útlevél 

hatóságtól.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendelet,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték megfizetéséről szóló igazolás, ha a 

kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az 

igazolványképét, kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy 

kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány 

kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet 

megszűnését, szünetelését igazoló okiratot. A második 

magánútlevél szükségességét bizonyító igazolás, illetve 

különös méltánylás esetén az erre vonatkozó kérelem.

Nem Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

81.
Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

soron kívüli eljárásban
Kizárt

Azoknak a magyar állampolgároknak, akik hivatalos útlevélre 

nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre 

utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint 

azoknak a magyar állampolgároknak, akik azt különös 

méltánylást érdemlő okból kérik, a járási hivatal a 

nyilvántartásban rögzíti a kérelmét, és kezdeményezi a 

második magánútlevél kiállítását, cseréjét az útlevél 

hatóságtól soron kívüli (7 napon belül) eljárásban.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendele,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a 

magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 

eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM 

rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték  és az igazgatási szolgáltatási díj  

megfizetéséről szóló igazolás, ha a kérelmező nem 

személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét, kiskorú 

vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 

törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló 

nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, 

szünetelését igazoló okiratot. A második magánútlevél 

szükségességét bizonyító igazolás, illetve különös méltánylás 

esetén az erre vonatkozó kérelem.

Nem Illeték 1 Nem Nem Nem 7 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

82.
Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

sürgősségi eljárásban
Kizárt

Azoknak a magyar állampolgároknak, akik hivatalos útlevélre 

nem jogosultak, de foglalkozásuk rendszeres külföldre 

utazással jár – az ezt bizonyító igazolás alapján –, valamint 

azoknak a magyar állampolgároknak, akik azt különös 

méltánylást érdemlő okból kérik, a járási hivatal a 

nyilvántartásban rögzíti a kérelmét, és kezdeményezi a 

második magánútlevél kiállítását, cseréjét az útlevél 

hatóságtól soron kívüli (7 napon belül) eljárásban.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendele,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a 

magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 

eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM 

rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték  és az igazgatási szolgáltatási díj  

megfizetéséről szóló igazolás, ha a kérelmező nem 

személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét, kiskorú 

vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 

törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló 

nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, 

szünetelését igazoló okiratot.

Nem Illeték 1 Nem Nem Nem 3 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

83. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem Kizárt

A szolgálati útlevél egy hivatalos útlevél, amelyet a magyar 

állampolgárok közül az kaphat, akinek jogszabályban 

meghatározott munkaköre, tevékenysége ezt indokolja. Az 

ügyfél kérelmét a járási hivatal rögzíti a nyilvántartásban, 

egyidejűleg kezdeményezi a szolgálati útlevél kiadását, 

cseréjét az útlevélhatóságtól.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendelet,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték  és az igazgatási szolgáltatási díj  

megfizetéséről szóló igazolás, ha a kérelmező nem 

személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét, kiskorú 

vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 

törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló 

nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, 

szünetelését igazoló okiratot.

Nem Illeték 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

84.
Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron 

kívüli eljárásban
Kizárt

A szolgálati útlevél egy hivatalos útlevél, amelyet a magyar 

állampolgárok közül az kaphat, akinek jogszabályban 

meghatározott munkaköre, tevékenysége ezt indokolja. Az 

ügyfél kérelmét a járási hivatal rögzíti a nyilvántartásban, 

egyidejűleg kezdeményezi a szolgálati útlevél kiadását, 

cseréjét az útlevélhatóságtól soron kívüli (7 napon belüli) 

eljárásban.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendele,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a 

magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 

eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM 

rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték  és az igazgatási szolgáltatási díj  

megfizetéséről szóló igazolás, ha a kérelmező nem 

személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét, kiskorú 

vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 

törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló 

nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, 

szünetelését igazoló okiratot.

Nem Illeték 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

85.  Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem Kizárt

A hajós szolgálati útlevél egy hivatalos útlevél, amelyet - a 

hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén - külföldön 

tengeri vagy belvízi hajón szolgáltatot teljesítő személynek és 

a vele együtt utazó házastársnak és eltartott gyermekének 

adható. Az ügyfél kérelmét a járási hivatal rögzíti a 

nyilvántartásban, egyidejűleg kezdeményezi a hajós szolgálati 

útlevél kiadását, cseréjét az útlevélhatóságtól.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendelet,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték megfizetéséről szóló igazolás, ha a 

kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell az 

igazolványképét, kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy 

kérelméhez csatolni kell a törvényes képviselő úti okmány 

kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet 

megszűnését, szünetelését igazoló okiratot.

Nem Illeték 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

86.
Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem 

soron kívüli eljárásban
Kizárt

A hajós szolgálati útlevél egy hivatalos útlevél, amelyet - a 

hajón teljesítendő szolgálat igazolása esetén - külföldön 

tengeri vagy belvízi hajón szolgáltatot teljesítő személynek és 

a vele együtt utazó házastársnak és eltartott gyermekének 

adható. Az ügyfél kérelmét a járási hivatal rögzíti a 

nyilvántartásban, egyidejűleg kezdeményezi a hajós szolgálati 

útlevél kiadását, cseréjét az útlevélhatóságtól soron kívüli (7 

napon belül) eljárásban.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény, A külföldre 

utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 

101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet, A külföldre utazásról szóló 

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) 

BM rendele,  az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a 

magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali 

eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII.30.) BM 

rendelet

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány. Csatolandó: a kérelmező 

birtokában lévő előző, le nem járt érvényességi idejű úti 

okmány, az  illeték  és az igazgatási szolgáltatási díj  

megfizetéséről szóló igazolás, ha a kérelmező nem 

személyesen jár el, csatolni kell az igazolványképét, kiskorú 

vagy gondnokság alatt álló személy kérelméhez csatolni kell a 

törvényes képviselő úti okmány kiadásához hozzájáruló 

nyilatkozatát, vagy a szülői felügyelet megszűnését, 

szünetelését igazoló okiratot.

Nem Illeték 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

87.
Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni 

vállalkozók nyilvántartásából
Lehetséges

Az egyéni vállalkozó (volt egyéni vállalkozó), illetve annak 

özvegye/örököse, egyéni vállalkozói igazolványában vagy az 

egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatainak 

igazolását hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem 

benyújtásával kérheti. Hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti 

továbbá az a természetes személy, aki annak igazolását kéri, 

hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem szerepel.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény; az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) 

Korm. rendelet  

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

88. Adatszolgáltatás az egyéni vállalkozók nyilvántartásából Kizárt

A 2009. évi CXV. törvény hatálybalépése (2009. december 1.) 

előtt egyéni vállalkozást folytatóktól e törvény hatálybalépése 

miatt adatszolgáltatás nem kérhető.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény; az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) 

Korm. rendelet  

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, lakcímigazolvány
Nem Tárgyi illetékmentes 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

89. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele Lehetséges

Amennyiben Magyarország területén kívül élő magyar 

állampolgár kéri adatai nyilvántartásba való felvételét, a 

jogszabályi feltételek fennállása esetén a járási hivatal 

nyilvántartásba veszi a megadott személyi és lakcímadatait, 

és kiállítja részére a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványt.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem

Bemutatandó:  személyazonosság igazolására alkalmas 

okmány, magyar állampolgárság igazolására alkalmas 

okmány, okirat, lakcímigazolvány, nyilatkozat.

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

90.
Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi 

adatszolgáltatás iránti kérelem
Kizárt

A közúti közlekedési nyilvántartás előzetes 

eredetiségvizsgálati nyilvántartásából történő egyedi 

adatszolgáltatás iránti kérelem nyújtható be a közlekedési 

igazgatási hatósághoz, amelyet a hatóság a jogszabályi 

feltételek fennállása esén határozatban teljesít.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített 

adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

érvényes okmány. Csatolandó: az adatfelhasználás céljának 

és jogalapjának igazolása, valamint az adatigénylés tárgyának 

azonosításához elégséges adatok, a díj megfizetését tanúsító 

igazolás.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

91.
Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás 

iránti kérelem
Kizárt

A közúti közlekedési nyilvántartás részét képező származás-

ellenőrzési nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatás 

iránti kérelem nyújtható be a közlekedési igazgatási 

hatósághoz, amelyet a hatóság a jogszabályi feltételek 

fennállása esén határozatban teljesít.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített 

adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

érvényes okmány. Csatolandó: az adatfelhasználás céljának 

és jogalapjának igazolása, valamint az adatigénylés tárgyának 

azonosításához elégséges adatok, a díj megfizetését tanúsító 

igazolás.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

92.
Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti 

kérelem
Kizárt

Az ügyfél kérelmezheti, hogy részére a  a közlekedési 

igazgatási hatóság a közúti közlekedési nyilvántartás 

okmánytárából adatot szolgáltasson. A hatóság az 

adtszolgáltatás érdekében megkéri az okmánytárból az 

adatszolgáltatásban érintett iratokat - az ügyfél kérelme 

szerint hitelesítve -, azok megérkezése után teljesíti az 

adatszolgáltatást határozatba foglalva.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény,  a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az 

adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017.(XII.29.) Korm. 

rendelet ,a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített 

adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII.25.) BM rendelet 

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

érvényes okmány. Csatolandó: az adatfelhasználás céljának 

és jogalapjának igazolása, valamint az adatigénylés tárgyának 

azonosításához elégséges adatok, a díj megfizetését tanúsító 

igazolás.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 25 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

93. Ügyfélkapu-regisztráció (nem hatósági eljárás) Lehetséges

A személyes ügyfélkapus azonosító létrehozását bármely 

természetes személy kezdeményezheti, kérelmére a hatóság 

elvégzi a regisztrációt.

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek 

kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Nem

Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

érvényes okmány. A regisztrációhoz meg kell adni a szabadon 

választott egyedi felhasználói nevet és elektronikus levélcímet 

(e-mail cím)

Nem Tárgyi illetékmentes 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

94.
Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer 

kártyafelhasználói regisztráció (nem hatósági eljárás)
Kizárt

A Nemzeti Egységes Kártyarendszerben kiállított kártyákhoz 

(pl. diákigazolvány) előzetes regisztráció szükséges, amely 

során a kormányablakban felvételezésre kerül az ügyfél 

arcképmása és aláírása.

az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 

szóló 2014. évi LXXXIII. törvény, az egységes 

elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi 

LXXXIII. törvény végrehajtásához szükséges kapcsolódási, 

műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, 

követelményekről és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 

24.) BM rendelet

Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

érvényes okmány. 
Nem Tárgyi illetékmentes 1 Nem Nem Nem Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

95.
Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése (hivatalbóli 

eljárás)
Kizárt

Az ellenőrzés célja az egyéni vállalkozói nyilvántartás 

közhitelességének, valamint az egyéni vállalkozói 

tevékenység törvényes működésének biztosítása. A 

hatáskörrel rendelkező hatóság a nyilvántartásba vételt követő 

30 napon belül ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó működése 

megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek, továbbá 

ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel végzi az egyéni 

vállalkozók ellenőrzését.

az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény,  az egyéni vállalkozók nyilvántartásával 

összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018.(XII.18.) Korm. 

rendelet

Nem Nem 1 Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal



96. Vezetési jogosultság szüneteltetése (hivatalbóli eljárás) Kizárt

 A vezetési jogosultság szünetelését -az arra jogosult hatóság 

értesítése alapján - alakszerű határozatban rendeli el a 

közlekedési igazgatási hatóság. A vezetési jogosultság 

szünetelése az estek többségében a vezetői engedély 

visszavonásával jár, azonban előfordulhat a vezetési 

jogosultság szünetelésének elrendelése az okmány 

visszavonása nélkül abban az esetben, ha vezetési 

jogosultsággal nem rendelkező személyt tiltanak el a 

járművezetéstől, illetve, ha a járművezetéstől eltiltás csak 

meghatározott kategóriára vagy járműfajtára terjed ki.

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I törvény, a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a közúti 

közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem Nem Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 25 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

97.
Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság 

szüneteltetése (hivatalbóli eljárás)
Kizárt

A vezetői engedély visszavonása és a vezetési jogosultság 

szüneteltetése határozattal történik, a jogszabályban taxatív 

meghatározott okokból, és együtt jár az okmány leadásának 

kötelezettségével. A vezetési jogosultság szünetelésének 

elrendelése egyrészt bűncselekmények és szabálysértések 

szankciója, a közlekedési igazgatási hatóság az arra jogosult 

hatóság értesítése alapaján jár el.

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I törvény, a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a közúti 

közlekedési előéleti pontrendszerről szóló a 2000. évi CXXVIII. 

módosított törvény (Kpt), a közúti közlekedési igazgatási 

feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

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

Nem Nem Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 25 Nem Nem Nem Nem

Fellebbezés/ 

közigazgatási per  (a Kpt. 

7.§ (1) bek. alapján)

Heves Megyei 

Kormányhivatal/ Miskolci 

Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

98.
Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság 

szüneteltetése (hivatalbóli eljárás)
Kizárt

A vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére okot adó 

körülményről az eljáró hatóság értesíti az engedély 

jogosítottjának lakcíme szerint illetékes közlekedési igazgatási 

hatóságot. Amennyiben az eljárás alá vont külföldi 

állampolgárnak nincs magyarországi lakó- vagy tartózkodási 

helye, vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére, 

annak nyilvántartásba vételére a cselekmény elkövetési helye 

szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság intézkedik. A 

közlekedési igazgatási hatóság a külföldi vezetői engedély 

bevonásáról és a vezetési jogosultság szüneteléséről 

határozatot hoz, amelyben kötelezi az ügyfelet a külföldi 

vezetői engedély leadására, ha annak elvételére a helyszínen 

nem került sor vagy a helyszíni elvétel kizárt.

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I törvény, a közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a közúti 

közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem Nem Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 25 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

99.

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi 

engedély és hatósági jelzés bevonásával (hivatalbóli 

eljárás)

Kizárt

Az eljárás valamely hatóság - rendőrhatóság, adóhatóság, 

bírósági végrehajtó - értesítésére vagy a közlekedési 

igazgatási hatóság észlelése alapján indul. A közlekedési 

igazgatási hatóság a határozat véglegessé válását követően a 

kivonás tényét bejegyzi a nyilvántartásba.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem Nem Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 25 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

100.
Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása (hivatalbóli 

eljárás)
Kizárt

A közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő 

hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő 

kivonását hivatalból rendeli el a jogszabályban meghatározott 

esetekben.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem Nem Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 25 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

101.
Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása (hivatalbóli 

eljárás)
Kizárt

Ha az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy a külföldi hatósági 

jelzéssel ellátott járművek belföldi üzemeltetésére 

jogellenesen került sor, a külföldi hatósági jelzést és 

engedélyt a helyszínen elveszi és azt az elvétel okának 

megjelölésével együtt megküldi a jármű belföldi üzemben 

tartója vagy a járművezető lakcíme, székhelye, telephelye 

szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak. A 

közlekedési igazgatási hatóság a hatósági engedélyt, jelzést 

bevonja és döntésében tájékoztatja a belföldi üzemben tartót, 

hogy amennyiben annak véglegessé válását követő 15 napon 

belül nem kezdeményezi a jármű belföldi forgalomba 

helyezését, a bevont hatósági jelzést és forgalmi engedélyt a 

Nyilvántartó útján a kiállító külföldi hatóság részére megküldi.

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I törvény, a közúti 

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a 

közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 

közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 

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

Nem Nem Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 25 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

102.

Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági 

igazolvány kiállítása költözéssel nem járó lakcímváltozás 

esetén (hivatalbóli eljárás)

Kizárt

A helyiségnév, postai irányítószám, közterület elnevezés miatt 

költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén - az illetékes 

önkormányzat értesítése alapján - a címváltozásnak megfelelő 

személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt 

a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint 

illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár 

részére.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem Nem Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

103.
Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása 

(hivatalbóli eljárás)
Kizárt

Ha a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása után állapítja 

meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, hivatalból 

megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre 

emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a 

nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a 

polgár a valós lakcímét be nem jelenti.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem Nem Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

104.

Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával 

elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar 

állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új 

hatósági igazolvány kiállítása (hivatalbóli eljárás)

Kizárt

A magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként 

történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárás a külföldi 

letelepedési nyilatkozat megtételét követően hivatalból indul.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem Nem Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

105.
A mozgásukban korlátozott személyek parkolási 

igazolványának visszavonása (hivatalbóli eljárás)
Kizárt

Amennyiben az igazolvány jogosultja visszaél az igazolvány 

biztosította kedvezményekkel, az igazolványt a hatóság 

visszavonja, és a visszavonástól számított egy évig részére új 

igazolvány nem állítható ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban 

feltünteti.

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 

törvény, a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet, a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet

Nem Nem Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

106.

Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok 

átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott 

esetekben (hivatalbóli eljárás)

Kizárt

Az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot 

szerző személy, amennyiben magyarországi lakóhellyel 

rendelkezik, és az eskü letételére a külképviseleten kerül sor, 

úgy az új okmányok az érintett magyarországi lakóhelye 

szerint illetékes járási hivatalnak kerülnek megküldésre átadás 

céljából. Az átadás során leadásra kerülő korábbi okmányok 

bevonásáról és megsemmisítéséről is e járási hivatal 

gondoskodik.

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, a 

magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 

végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm.rendelet, a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet 

Nem Nem Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal

107.
Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos 

intézkedések megtétele (hivatalbóli eljárás)
Kizárt

Az anyakönyvvezető az általa érvénytelenített okmányok 

okmányazonosítóját, a vissza nem igényelt érvénytelenített 

okmányokat, valamint a további személyazonosság 

igazolására alkalmas okmányokat továbbítja a haláleset helye 

szerint illetékes járási hivatalnak. A járási hivatal az 

érvénytelenség tényét bejegyzi a nyilvántartásba, az 

okmányokat továbbítja az Okmánytárba.

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. tv.,  a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. 

végrehajtásáról szóló 146/19993. (X. 26.) Korm. rendelet, a 

személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes 

arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 

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

Nem Nem Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal



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

A kérelem 

előterjesztéséhez 

kötelezően alkalmazandó-

e formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e 

hiányzó bizonyíték Ákr. 64. § (1) 

bekezdése

Az eljárás lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 

55. §

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
Állatállományok állat-betegség mentességi igazolás 

kiállítása, kiadása. 
Lehetséges

• A kérelem vizsgálata.

• A tényállás tisztázása és a bizonyítvány kiadása.
• 2008. évi XLVI. törvény 34. § (4) d) Nem

• Állatállomány, állattartó adatai

• Érvényes laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok eredmény

• Szarvasmarha esetén a gümőkór vizsgálat jegyzőkönyve

nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

2.

Állati eredetű melléktermék szállító, állati eredetű 

melléktermék kezelő kereskedelmi vagy vendéglátó-ipari 

egység nyilvántartásba vétele

Lehetséges

1. A bejelentés, kérelem vizsgálata.

2. A bejelentés, kérelem alapján a tevékenységet, az 

adatváltozást vagy megszűnést a hatóság a nyilvántartásba 

bejegyzi és szükség esetén hatósági ellenőrzést folytat le.

• 2008. évi XLVI. törvény 34. § (1) a)

• 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 7/A. §
Nem

• Élelmiszer-ipari vállalkozó neve, címe, szervezet esetén székhelye, 

tevékenység végzésnek adatai Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

3.
Állatszállító jármű vagy állatszállító jármű mosásának 

engedélyezése
Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási állategészségügyi hivatal a járművet megszemléli.

3. A tényállás tisztázása és szállító jármű engedély élőállat-

szállításra vonatkozó engedélyének kiadása.

 2008. évi XLVI. törvény 34. § (1) a)

Európai Tanács 2005/1/EK rendelet 7. cikk

852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet I. mell. I. (1) b)

Nem

1. Az állatszállító jármű tulajdonosának/üzemben tartójának adatai,

2. Az állatszállító jármű adatai,

3. A tervezett állat szállítási tevékenység maximális időtartamára, 

távolságára, belföldi, vagy nemzetközi irányára vonatkozó információ.

- A jármű forgalmi engedélyének másolata,

- A jármű rakodására, tisztítására vonatkozó higiéniai eljárásrend

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

5.
Gyepmesteri telep és ebrendészeti telep működésének, 

illetve tevékenység végzésének engedélyezése
Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart, szükség szerint 

hiánypótlást rendel el.

3. A tényállás tisztázása és az engedély kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 34. § (1) b)

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 194. §
Nem

1. A kérelmező adatai, székhely, telephely, építkezés helyszíne     2. 

Alaprajz, elrendezés, befogadó kapacitás, elhelyezés, stb.     

3. Szakhatósági állásfoglalások

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

6.

Engedélyezi az idegen állományból származó állatok 

fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), valamint 

dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) 

feltételeiről;

Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart, szükség szerint 

hiánypótlást rendel el.

3. A tényállás tisztázása és az engedély kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 4. § (1) c)

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 90. §
Nem

1. A kérelmező adatai, székhely, telephely, építkezés helyszíne

2. Alaprajz, elrendezés, befogadó kapacitás

3. Szakhatósági állásfoglalások

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

7.

Engedélyezi az állatgyógyászati készítmények 

forgalmazását végző üzlet , állatgyógyászati gyógyszertár 

működését. 

Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart, szükség szerint 

hiánypótlást rendel el.

3. A tényállás tisztázása és az engedély kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 34. § (1) i)

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 140. §

128/2009. (X.6.) FVM rendelet 69. § (1)

Nem

1. A kérelmező adatai, székhely, telephely, építkezés helyszíne

2. Alaprajz, elrendezés

3. A készítmények kiadására jogosultak adatai 4. Szakhatósági 

állásfoglalások

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

9.
Nagylétszámú állattartó telep benépesítésének 

engedélyezése, állatok importja
Lehetséges

• A kérelem vizsgálata.

• A tényállás tisztázása és a engedély és/vagy karantén 

igazolás kiadása.

2008. évi XLVI. törvény 34. § (1) d)

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 4. § (1)
Nem • Állatállomány, állattartó adatai Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

Tojótyúk tartó telep nyilvántartásba vétele Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart, szükség szerint 

hiánypótlást rendel el.

3. A tényállás tisztázása és a nyilvántaretásba vételi határozat 

kiadása.

2008. évi XLVI. törvény 34. § (1) d)

74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet
Nem

 Betelepítési- kérelem, Nyilvántartásba vételi adatlap, MVH regisztrációs 

szám, Tartási hely bejelentő, Tenyészet bejelentő

10.
Eljár a veszettség fertőzésre aggályosnak minősülő eb 

okozta fizikai sérülések ügyében
Lehetséges

1. Értesítés veszettség szempontlából aggályosnak tekinthető 

állatról. 2. A sérülést okozó állat megfigyelésének elrendelése; 

3. A 14 napos megfigyelés végrehajtása, az eredményének 

jelentése. 4. Igazolás társhatóság részére a megfigyelés 

eredményéről.

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 418. §

164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 
Igen

1.A sérült ellátását végző orvos jegyzőkönyve, a sérülést okozó állat 

adatai, az állat tulajdonosának adatai.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

11.

Ebet egyedileg veszélyesnek minősíthet, illetve elrendeli a 

veszélyes eb életének kioltását, amennyiben a 

jogszabályban leírt körülmények fennállnak;

Lehetséges
1. Értesités a telepulés jegyzőjétől. 2. Az ebek viselkedésének

megítélésében jártas szakértő bevonása. 3. Döntés

• 1998. évi XXVIII. törvény 24/A. § 24/C. §

• 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 
Nem 1. Eb tulajdonosának adatai, eb adatai, tartási hely adatai Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

12. Engedélyezi állatkereskedés tevékenységét Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart, szükség szerint 

hiánypótlást rendel el.

3. A tényállás tisztázása és az engedély kiadása.

• 1998. évi XXVIII. törvény 24/A. § 24/C. §

• 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §
Nem

1. Eb tulajdonosának adatai, eb adatai, tartási hely adatai.               2. 

Beültetett transzponder száma. 3. Ivartalanítás ideje.                  4. 

Veszélyes ebbé nyilvánító határozat

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

13.
Földforgalmi törvényhez kapcsolódó állattartási 

bizonyítvány /igazolás kiadása
Lehetséges

• A kérelem vizsgálata.

• A tényállás tisztázása és a bizonyítvány vagy igazolás 

kiadása.

• 2013. évi CXXII. törvény 5. § (1) Nem • Állatállomány, állattartó adatai Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Igen Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

14. Állandó menazséria működésének engedélyezése Lehetséges
1. A bejelentés vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart. 3. Érvényesítés.

• 1998. évi XXVIII. törvény 40. §

• 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 3. § 
Nem

1. Ideglenes telephely adatai. 2. Bejelentő adatai. 3. Ideglenes 

menazséria úti napló. 4. Szállítói engedély másolata.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

15. Állatvásár, -piac, -kiállítás, -verseny engedélyezése Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A tényállás tisztázása és állatvásár, -piac, -kiállítás, -

verseny engedélyének kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 34. § (1) j)

• 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 61 - 67. § 

• 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (1)

Nem

• Az állatvásár, -piac, -kiállítás, -verseny üzemeltetőjének, rendezőjének 

neve, székhelye, telephelye, felelős képviselőjének neve és elérhetősége.

- Az állatvásár, -piac, -kiállítás, -verseny leírása (az Állategészségügyi 

Szabályzat 7. számú függeléke szerint)

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

16.

Állatbetegség felszámolása, tovaterjedésének 

megakadályozása, kártételének csökkentése céljából állat- 

járványügyi intézkedések elrendelése

Kizárt

1. A gyanú esetén kötelező vizsgálat elrendelése, helyi 

korlátozó intézkedés megtétele,.

2. Az eredmények ismeretében a betegség megállapítása, 

vagy a korlátozó intézkedés visszavonása. 3 A szükséges 

intézkedések megtétele a betegség felszámolása, a terület 

mentesítése érdekében. Együttműködés a központi 

járványvédelmi szervekkel.

 2008. évi XLVI. törvény 51 - 52. § 

41/1997. (V. 28.) FM rendelet 107 - 109. §

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 3. §

Nem Az ügyfél azonosító adatainak igazolása Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

17.
Állategészségügyi állami kártalanítás megállapítása (5 

millió forint értékhatárig)
Kizárt

1. A helyszínen végzett értékbecslés és a rendelkezésre álló 

egyéb adatok alapján a becsérték megállapítása, 2. 

kártalanítási határozat kiadása; 3. A NÉBIH által kezelt 

kártalanítási alapból kifizetés.

• 2008. évi XLVI. Törvény 55. § ; 

74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 5. §
Nem Az ügyfél azonosító adatainak igazolása Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

18.
Állatvédelmi intézkedések meghozatala jogsértő állapot 

megszüntetése, jogsértés megelőzése érdekében
Kizárt

1. A helyzíni ellenőrzés során tapasztalt körülmények 

vizsgálata.

2. Az intézkedés kiadása, A végrehajtás ellenőrzése; 3. 

Szankcionálás.

• 1998. évi XXVIII. törvény 45/A. §

• 41/2010. (II. 26.) Korm. R. 4. § (4), 18. §
Nem Az ügyfél azonosító adatainak igazolása Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

19.

Szociális étkeztetés engedélyezéséhez előzetes 

szakhatósági szakvélemény kiadása az élelmiszer-

higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi 

követelményeinek való megfelelésről

Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart, szükség szerint 

hiánypótlást rendel el.

3. A tényállás tisztázása és szakvélemény kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 23. § (2)

• 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 39. § (3)
Nem

• A kérelmező adatai, az ételkészítés és étel kiosztás helyeinek 

felsorolása, 

• Az előállítani, forgalmazni, felhasználni kívánt élelmiszer/ek 

megnevezése,

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

Nem állati eredetű élelmiszer-előállító üzem (Bejelentés 

köteles élelmiszer-előállító létesítmény, élelmiszer-

csomagolóanyag gyártó, forgalomba hozó, és az 

élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket 

előállító létesítmény)

nyilvántartásba vételével kapcsolatban benyújtott kérelem 

átvétele áttétel céljából

Lehetséges

A bejelentő lap és mellékletének beadása után tartalmi 

vizsgálat nélkül hatóságunk továbbítja az ügyfél kérelmét a 

hatáskörrel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

(élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 

eljáró megyei kormányhivatal) felé nyilvántartásba vétel 

kezdeményezése céljából

  2008. évi XLVI. törvény 35. § (2)

57/2010. (V. 7.) FVM r. 9.§
Nem 57/2010. (V. 7.) FVM r. 1. melléklet B részében meghatározott adatok

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 

előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 

szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerinti külön 

engedély kiadása

Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart, szükség szerint 

hiánypótlást rendel el.

3. A tényállás tisztázása és külön engedély kiadása.

 2008. évi XLVI. törvény 35. § (2)

• 210/2009. (IX. 29.) Kormány r. 11. § 

• 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 13. §

Igen

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 1. mellékletének A részében leírtakon kívül az 57/2010. 

(V. 7.) FVM rendelet 3. mellékletében meghatározott adatokat és 

dokumentumokat is

20.
Élelmiszer import tevékenységhez az első magyarországi 

tárolási hely bejelentése
Lehetséges

1. A bejelentés vizsgálata.

2. A bejelentés alapján nyilvántartásba vétel.

• 2008. évi XLVI. törvény 

• 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet 
Nem

• Első magyarországi betárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozás 

neve, székhelye, telephelye, 

• Első magyarországi betárolási helyet üzemeltető élelmiszer-vállalkozás 

felelős képviselőjének neve és elérhetősége, adószáma

• Importálni kívánt élelmiszerek felsorolása

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

21.

Export bizonyítvány kiállítása, kiadása kedvtelésből tartott 

állathoz, gazdasági haszonállatokhoz, állati eredetű 

termékek, takarmány szállításához 

Lehetséges

• A kérelem vizsgálata.

• A kérelemmel érintett szállítmány szükség szerinti helyszíni 

szemléje, az állategészségügyi, állatvédelmi, 

élelmiszerbiztonsági, takarmány-higiéniai követelmények 

ellenőrzése, szükség szerint hiánypótlás.

• A tényállás tisztázása és a bizonyítvány kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 33. §

• 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 1. § (3)
Nem

• Az exportáló vállalkozó adatai, a szállítani kívánt élelmiszer, állat, 

takarmány, stb. megnevezése, szállítási feltételek megjelölése, az 

értékesíteni kívánt állatfajok megnevezése és egyedszáma, egyed-

azonosító iratok pl. Kisállat-útlevél vagy kisállat-egészségügyi könyv, 

(madarak esetében – lábgyűrű lista)

• A szállítmány célterületét érintően ország esetében (EU-n kívülre 

szállítás) a fogadó ország követelményei (állategészségügyi, 

élelmiszerbiztonsági).

- Amennyiben szükséges a szállítmánytól függően export bizonyítvány 

nyomtatványok és/vagy a vevő által támasztott feltételeket igazoló 

dokumentumok

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

22.

Kereskedelmi létesítményben élelmiszer előállítás (hús 

darabolás, darálás, húskészítmény előállítás, sajt 

darabolás), és kereskedelmi előre-csomagolás 

bejelentése

Lehetséges

1. A bejelentés vizsgálata.

2. A bejelentés alapján a tevékenysége(k) regisztrációs szám 

kiadásával nyilvántartásba vétele vagy az adatváltozás vagy 

megszűnés átvezetése a nyilvántartásban.

• 2008. évi XLVI. törvény 23. § (1)

• 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 

11. §

Nem

• Kiskereskedelmi létesítményt üzemeltető élelmiszer-ipari vállalkozó 

neve, címe, adószáma, szervezet esetén székhelye, adószáma, 

• a tevékenység végzésének adatai vagy változás, megszűnés 

megjelölése

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

23. Élelmiszer kistermelői tevékenység bejelentése Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A tényállás tisztázása és a kistermelő nyilvántartásba vétele 

regisztrációs számmal.

• 2008. évi XLVI. törvény 35. § (2)

• 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 5. §
Nem

Csak növényi terméket árusító kistermelő: kérelem formanyomtatvány.

Állati terméket (is) árusító kistermelő: kérelem formanyomtatvány, MVH 

regisztrációs szám, tartási hely bejelentő, tenyészet bejelentő

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

24.
Kistermelői élelmiszer forgalomba hozatalához hatósági 

állatorvosi bizonyítvány kiadása
Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart, szükség szerint 

hiánypótlást rendel el.

3. A tényállás tisztázása és a Hatósági állatorvosi bizonyítvány 

kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 35. § (4) b)

• 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 5. § (4)
Nem

1. A kistermelő neve, címe, elérhetősége, regisztrációs száma, a 

gazdaság és élelmiszer-előállítás helye.
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

25.

Élelmiszer-kereskedelem, vendéglátás, közétkeztetés - 

Külön engedély köteles élelmiszerek forgalmazásának 

ellenőrzése

Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A járási hivatal helyszíni szemlét tart, szükség szerint 

hiánypótlást rendel el.

3. A tényállás tisztázása és külön engedély kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 33. § ba)

• 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 11. §

• 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 9. §

Igen

• A kérelmező élelmiszer-vállalkozó neve, címe, a élelmiszer-

forgalmazás helye, az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése.

• Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti 

kérelemhez csatolni kell:

formanyomtatvány szerint

• Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a 

külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

formanyomtatvány szerint

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

26.

Méh vándoroltatáshoz állatorvosi igazolás, méz 

eladásához állat-egészségügyi bizonyítvány kiállítása, 

kiadása

Lehetséges

• A kérelem vizsgálata.

• A tényállás tisztázása és az igazolás vagy bizonyítvány 

kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 33. § ba)

• 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 8. §
Nem

1. Méhész, méhállomány adatai 

Méh vándoroltatáshoz, eladáshoz a méhegészségügyi felelős igazolása
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

27.
Élelmiszer forgalmazással kapcsolatos alkalmi 

rendezvény bejelentése
Lehetséges 1. A bejelentés tudomásul vételéről igazolás kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 23. § ba)

• 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 17. §
Igen formanyomtatvány szerint Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

28.

Állatok tartásával kapcsolatos támogatásokhoz szükséges 

állat-egészségügyi bizonyítvány, igazolás kiállítása, 

kiadása 

Lehetséges

• A kérelem vizsgálata.

• A tényállás tisztázása és a bizonyítvány vagy igazolás 

kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 23. § ba)

• 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. §

• 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. §

• 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 4. § (2) a)

• 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (5) e)

Nem • Állatállomány, állattartó adatai Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

29.

Elvégzi a vágóállat  vágás előtti vizsgálatát és a 

közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, 

kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát, fogyaszthatósági 

döntést hoz; 

Kizárt

• A kérelem vizsgálata.

• Húsvizsgálat alapján hússzállítási igazolás kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 35. § (4) a)

• 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 

• 2075/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 

Nem
Sertés, juh, kecske, baromfi szállítólevél, marhalevél, ló útlevél állattartói 

nyilatkozat, állatorvosi bizonyítvány
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

30.

Vadhús vizsgálata – Hússzállítási igazolás kiadása az 

elejtett vad helyi kiskereskedelmi létesítménybe történő 

szállításához

Kizárt

• A kérelem vizsgálata.

• Húsvizsgálat alapján hússzállítási igazolás kiadása.
• 2008. évi XLVI. törvény 35. § (4) a)

• 43/2011. (V. 26.) VM rendelet 9. 10. 11. §
Nem • Vadászatra jogosult, vad adatai (vadkísérő jegy) Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

31.
Gazdasági haszonállat tenyészetének és/vagy tartási 

helyének bejelentése, módosítása
Lehetséges

1. A letöltött, kitöltött, aláírt dokumentumok benyújtása

2. A bejelentés vizsgálata, tényállás tisztázása                3. 

Felterjesztés megyei ENAR ügyintézőhöz 4.Nyilvántartásba 

vételről az ügyfél TENYÉSZET IGAZOLÓ LAPOT kap postai 

úton.

• 2008. évi XLVI. törvény 23. § (1)

• 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 
Igen

Alapfeltétel, hogy az ügyfél előzetesen regisztrálva legyen a Magyar 

Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-

nyilvántartási Rendszerben. 

Az ENAR honlapjáról letölthető TIR 2150,- 2151,- 2152, - 2153 

dokumentumok.

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

32.

Részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási 

rendszerének kialakításában és működtetésében, valamint 

ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával 

kapcsolatos ellenőrzési feladatait; 

Lehetséges

1. A letöltött, kitöltött, aláírt dokumentumok benyújtása

2. A bejelentés vizsgálata, tényállás tisztázása.              3. 

Hatósági ellenjegyzés 4. Felterjesztés megyei ENAR 

ügyintézőhöz 5. A kapcsolattartó postai úton megkapja a  

javított dokumentumot.

• 2008. évi XLVI. törvény 

• 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 

• 99/2002 (XI. 5.) FVM rendelet 

Igen Az ENAR honlapjáról letölthető TIR 2011,- 2014,- 221,  dokumentumok. Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

33.
Az élelmiszerüzemekből származó melléktermékek 

takarmányként történő felhasználásának engedélyezése
Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A tényállás tisztázása és az engedély kiadása.
45/2012. (V. 8.) VM rendelet  Nem

• Élelmiszer-ipari vállalkozó neve, címe, szervezet esetén székhelye, 

tevékenység végzésnek adatai Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Hevesi Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály



34.
Ellenőrzi az élelmiszer-vállalkozások  előállítói és 

forgalomba hozatali tevékenységét
Lehetséges

1. A bejelentés vizsgálata.

2. A bejelentés alapján a tevékenysége(k) ellenőrzése,                                                                                                                                                                              

3. Értesítés ellenőrzés eredményéről

• 2008. évi XLVI. törvény 

• 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 
Nem

• Kiskereskedelmi létesítményt üzemeltető élelmiszer-ipari vállalkozó 

neve, címe, adószáma, szervezet esetén székhelye, adószáma, 

• a tevékenység végzésének adatai vagy változás, megszűnés 

megjelölése

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

35.

Az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában 

kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és -

fertőzéseket, feltárja azok okait. 

Lehetséges

1. A bejelentés/értesítés vizsgálata.

2. A bejelentés/értesítés alapján a tevékenysége(k) 

ellenőrzése,                                                                                                                                                                              

3. Értesítés vizsgálat eredményéről

• 2008. évi XLVI. törvény 

• 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet
Nem

A bejelentésben közölni kell

a) a megbetegedettek számát, 

b) a megbetegedés kezdetének idejét, főbb tüneteit,

c) a megbetegedés okozásával összefüggésbe hozható élelmiszer(ek) 

megnevezését, fogyasztásának helyét, idejét,

d) lehetőség szerint az előállítás, a forgalomba hozatal illetőleg a 

beszerzés helyét,

e) a vizsgálati anyag biztosítását és

f) a megtett intézkedéseket.

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

36 

.

Elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra 

és emberi fogyasztásra való alkalmasságát; 

Fogyaszthatósági döntést hoz

Lehetséges
1. A tényállás tisztázása és döntés.

45/2012. (V. 8.) VM rendelet                                                                                                                                                                                                                            

56/1997 (VIII. 14) FM-IKIM-NM együttes rendelet                                                                                                                                                               

49/2014. (IV. 29.) VM rendelet                                                                                                                                                                                                                         

4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet

Nem

• Az élelmiszer-vállalkozó neve, címe, adószáma, szervezet esetén 

székhelye, adószáma,                                                                    • a 

feldolgozásra/fogyasztásra felhasználni/értékesíteni kívánt élelmiszerek 

megnevezése. 

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

36.
Ellenőrzi az élelmiszer-ipari gépek, berendezések 

higiéniai alkalmasságát; 
Lehetséges

1. A bejelentés vizsgálata.

2. A bejelentés alapján a tevékenysége(k) ellenőrzése,                                                                                                                                                                              

3. Értesítés vizsgálat eredményéről

2008. évi XLVI. törvény                                                                                                                                     

2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelve 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet

Nem

• Az élelmiszer-vállalkozó neve, címe, adószáma, szervezet esetén 

székhelye, adószáma,                                                                    • az 

alkalmazni kívánt gép/berendezés adatai, használati utasítás, CE 

tanusítvány 

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

37.

Szakhatósági közreműködés az állatrakodó, állattartó és 

forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló 

állategészségügyi, vagy élelmiszer vállalkozási 

rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész 

esetén, a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékek kezelését végző létesítmények építési, 

összevont (építési engedélyezési szakaszában), az 

engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, 

fennmaradás engedélyezési eljárásban;

Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A rendelkezésre álló iratok, jogszabályi előírások alapján 

szakhatósági állásfoglalás kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 

• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

• 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes 

rendelet 

Nem

1. A kérelmező adatai, székhely, telephely, építkezés helyszíne

2. a) a tervezett épületben folytatni kívánt tevékenység(ek) felsorolása 

b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,

c) az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési 

terveket,

d) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,

e) az áruszállítás tervezett módját, eszközét,

f) tervezett alkalmazotti létszámot,

g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,

h) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem

Fellebbezésnek nincs 

helye az önálló 

szakhatósági 

állásfoglalás ellen

Hmi KH Élb FhO

38.
Élelmiszer forgalmazással kapcsolatos alkalmi 

rendezvény bejelentése
Lehetséges 1. A bejelentés tudomásul vételéről igazolás kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 

• 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 
Igen formanyomtatvány szerint Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Hmi KH Élb FhO

39.

Előzetes szakhatósági állásfoglalás közreműködés az 

állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű 

építmény, önálló állategészségügyi, vagy élelmiszer 

vállalkozási rendeltetési egységet tartalmazó építmény, 

építményrész esetén, a nem emberi fogyasztásra szánt 

állati melléktermékek kezelését végző létesítmények 

építési, összevont (építési engedélyezési szakaszában), 

az engedély hatályának meghosszabbítási, 

használatbavételi, fennmaradás engedélyezési eljárásban;

Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A rendelkezésre álló iratok, jogszabályi előírások alapján 

előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 

• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

• 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes 

rendelet 

Nem

1. A kérelmező adatai, székhely, telephely, építkezés helyszíne

2. a) a tervezett épületben folytatni kívánt tevékenység(ek) felsorolása 

b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,

c) az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési 

terveket,

d) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,

e) az áruszállítás tervezett módját, eszközét,

f) tervezett alkalmazotti létszámot,

g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,

h) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem

Fellebbezésnek nincs 

helye az önálló 

szakhatósági 

állásfoglalás ellen

Hmi KH Élb FhO

40.

Szakkérdésben való közreműködés az állatrakodó, 

állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló 

állategészségügyi, vagy élelmiszer vállalkozási 

rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész 

esetén, a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékek kezelését végző létesítmények építési, 

összevont (építési engedélyezési szakaszában), az 

engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, 

fennmaradás engedélyezési eljárásban;

Lehetséges

1. A kérelem vizsgálata.

2. A rendelkezésre álló iratok, jogszabályi előírások alapján 

szakhatósági állásfoglalás kiadása.

• 2008. évi XLVI. törvény 

• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet                                                              

• 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás

• 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes 

rendelet 

Nem

1. A kérelmező adatai, székhely, telephely, építkezés helyszíne

2. a) a tervezett épületben folytatni kívánt tevékenység(ek) felsorolása 

b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,

c) az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési 

terveket,

d) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,

e) az áruszállítás tervezett módját, eszközét,

f) tervezett alkalmazotti létszámot,

g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,

h) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 5 nap Nem Nem Nem Nem

Fellebbezésnek nincs 

helye az önálló 

szakhatósági 

állásfoglalás ellen

Hmi KH Élb FhO



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Részarány földkiadás Lehetséges

A földkiadás a mezőgazdasági szövetkezet gazdálkodási

terültéhez tartozó, még ki nem adott részarány-tulajdonnal

rendelkező személyek részére tartott sorsolás eredményeként

született jegyzőkönyvek alapján történik, hivatalból indult

eljárásban az osztatlan közös tulajdon megszüntetési eljárás

befejezését követően.

Az aranykorona hiányos szövetkezetek esetében, mikor a

szövetkezet gazdálkodási területén a részarány-földtulajdon

kiadására felhasználható területek elfogytak, a kiadatlan

részarány-tulajdonnal (AK értékkel) rendelkező személyek

termőföldet igényelhettek a Nemzeti Földalap földkészletéből.

Nemleges nyilatkozat esetén, illeve a határidő elmulasztása

esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv pénzbeli

kártalanításról dönt 4 000 Ft/AK értékben. 

1993. évi II. törvény (Fkbt.), 1992. évi II. törvény. Nem Nincs Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

2.

családi gazdaságok, családi gazdálkodók nyilvántartásba 

vétele családi gazdaságokkal kapcsolatos feladatok 

ügyintézése, nyilvántartásának kezelése

Lehetséges

A családi gazdaság a mezőgazdasági igazgatási szervnél 

családi gazdaságként nyilvántartásba vett, legalább egy 

családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag 

közreműködésén alapuló gazdálkodási forma. A gazdálkodó 

család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerződésben 

szabályozzák. A családi gazdaságot  a  központja szerint 

illetékes Járási Hivatal  nyilvántartásba veszi. A családi 

gazdaság nyilvántartásba vétele illetve adatokban történt 

változás bejelentésére jogosult a családi gazdálkodó a 

gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával.

326/2001. (XII.30) Korm. Rendelet 2.§ (1)                           

2013. évi CXXII.törvény 5. §
Igen Családi gazdaságot létrehozó/módosító szerződés. Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

3.

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez 

nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lizingdíj-

támogatás igénybevételével kapcsolatos feladatok

Lehetséges

A mezőgazdasági vállalkozások a pénzügyi intézményekhez 

az előírt példányban és tartalommal rendelkező hitel- és 

lízingkérelmeket nyújthatnak be, amelyeknek 

elválaszthatatlan mellékletét képezi a földművelésügyi 

hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal  által 

kiállított hatósági bizonyítvány.

114/2008 FVM rendelet 12.§ (1)-(3)     2007. évi XVII. Törvény 

81. § (4)
Nem

Az alábbi mellékleteket 3 példányban kell csatolni a 

kérelemhez:                                                                                   

Hitel kérelem (banki formanyomtatványon) eredeti. Pénzügyi 

intézmény igazolása saját erőről. Igazolás szakképesítésről. 

Egyéni vállalkozói vagy őstermelői igazolvány másolat vagy 

cégkivonat másolat. Regisztrációs igazolás. SFH tábla. 

Állattartótelep esetén szakhatósági igazolás. A rendelet 3. 

számú melléklete szerinti nyilatkozatok. Gépárajánlat.

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

4.

kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, 

forgalmazásának és felhasználásnak rendjéről szóló 

kormányrendelet szerinti feladatok ellátása (ipari és étkezési 

mák termesztése-igazolások kiadása)

Lehetséges

A kábítószer előállításra alkalmas növények termesztése 

esetén a termesztő köteles a rendeleteben előírt adatokat a 

termőterület szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatallal közölni. Étkezési mák esetén a járási hivatal minden 

bejelentésről igazolást állít ki.

162/2003. (X. 16.) Korm. Rendelet 5.§ ; 7. -8. § ;10. §   

66/2012. (IV.2.) Korm rendelet
Igen Vetőmaggal kapcsolatos számlák másolata. Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

5.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, mint 

agrárkár-megállapító szerv.Kárbejelentés elbrálása.

Lehetséges

A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági káreseményt az 

erre kialakított elektronikus káresemény-bejelentő felületen a 

káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül 

köteles bejelenteni. Az agrárkár-megállapító szerv a 

lefolytatott adminisztratív és/vagy helyszíni ellenőrzés alapján 

határozatot hoz.

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4-5. § ; 10. §                        

2011. évi CLXVIII. Törvény 24. § (1)
Igen   _ Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 0 Nem Nem hatvan nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

6.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, mint 

agrárkár-megállapító szerv. Hozamcsökkenés és hozamérték 

csökkenés elbírálása.

Lehetséges

 A mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatás iránti 

kérelmüket, a tárgyév november 1-jétől  november 30-ig  

elektronikus kérelembenyújtó felületen nyújthatják be. Az 

agrárkár-megállapító szerv ellenőrzi a kárenyhítő juttatás iránti 

kérelem adatait, a hozamérték csökkenés összegét és 

határozatot hoz. 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4-5. § ; 10. §                        

2011. évi CLXVIII. Törvény 24. § (1)
Igen Mezőgazdasági biztosítási szerződés. Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 0 Nem Nem Nem hatvan nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

7.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, mint 

agrárkár-megállapító szerv.  A mező-, és erdőgazdaságot 

sújtó időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan küső 

ok (vis maior) miatti káresemények kezelése.

Lehetséges

A mező- és erdőgazdaságot sújtó időjárási és más természeti 

jellegű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti káreseményt, 

valamint annak mértékét, és az emiatt bekövetkezett 

hozamérték-csökkenést kérelemre az agrárkár-megállapító 

szerv igazolja.

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4-5. § ; 10. §                        

2011. évi CLXVIII. Törvény 24. § (1)
Igen

A megtermett termény mennyiségét igazoló dokumentum (pl: 

mérlegjegy, felvásárlási jegy, adásvételi szerződés stb). 
Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

8.
őstermelői igazolványok jogszerű használatának ellenőrzése 

és adatszolgáltatás
Lehetséges

A járási hivatal ellenőrzi az őstermelői igazolvány 

használatának jogszerűségét valamint a nyilvántartásban 

szereplő adatok valódiságát.  A megyeszékhely szerinti járási 

hivatal földművelésügyi osztálya az őstermelői igazolványok 

adatnyilvántartó lapjait őrzi és adatot szolgáltat NÉBIH 

számára.

436/2015. (XII.28.) Kom. rendelet 13. §                                                      

1995. évi CXVII. Törvény 81/C. §
Nem _ Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

9.
birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás első fokú 

feladatai
Lehetséges

Támogatás nyújtható birtok-összevonási célú termőföld 

megvásárlására. A támogatás mértéke az adásvételi 

szerződésben kikötött vételár húsz százaléka, de 

kérelmenként maximum hárommillió forint. A támogatás iránti 

kérelmeket a járási hivatal az e célra biztosított pénzeszközök 

rendelkezésre állásától függően, a kérelmek benyújtásának 

sorrendjében bírálja el.

99/2007. (IX.19) FVM rendelet 6 §. (3)                                 

2007. évi XVII. Törvény 79. §
Igen

Kötelezzettségvállalási nyilatkozat, jogszabály melléklete 

szerinti nyilatkozatok, adás-vételi szerződés, hiteles térkép 

másolat, mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló 

dokumentum hiteles másolata. Mezőgazdasági szakirányú 

képzettséget vagy ötéves szakmai gyakorlatot igazoló 

dokumentumok hiteles másolata

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

10.
Termelői csoportok működésének és éves beszámolóinak 

ellenőrzése
Lehetséges

Minden elismert termelői csoport köteles a tárgyévről a 

tárgyévet követő év május 31-ig beszámoló jelentést a 

földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyeszékhely 

szerinti járási hivatal részére megküldeni. A járási hivatal a 

megküldött dokumentumokat és adatokat a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére,  egységes 

szerkezetben minden év június 20-áig továbbítja.

42/2015. (VII.22.) FM rendelet                                                

2015 évi XCVII. Törvény 27. §
Igen

A rendelet 2.- 3-as melléklete szerinti adatlap, szöveges 

érékelés, közgyűlések jegyzőkönyveinek másolatai.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

11.
Nemzeti hatáskörbe tartozó pályázat útján agrár- és 

vidékfejlesztési támogatási jogcímekkel kapcsolatos feladatok 
Lehetséges

A támogatások fedezetéül szolgáló ingatlanok 

tehermentesítésére (jelzálogjog valamint elidegenítési és 

terhelési tilalom), a hozzájárulást az illetékes Megyei 

Kormányhivatal megyei illetékességgel eljáró Járási Hivatala 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi 

Osztálya adhatja meg, a Támogatási Okiratban vállaltak 

teljesítése esetén. A törlési kérelem benyújtására a 

Támogatott illetve az ingatlan tulajdonosa jogosult.

15/2014. (X.19.)  FM rendelet                                                          

2007. évi XVII. Törvény 81. §  (5)
Nem     - Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

12.
a gyümölcstermesztés támogatás igénybevételéhez hatósági 

bizonyítvány kiállítása
Lehetséges

A hatóság a mezőgazdasági termelő megkeresésére, vagy a 

mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár 

megkeresésére a jogszabályba foglaltakról hatósági 

bizonyítványt állít ki extenzív vagy intenzív 

gyümölcstermesztés támogatáshoz

9/2015 (III.13.) FM rendelet Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 90 Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

13.
a Széchenyi 2020 program keretében kihírdetett pályázatok 

alapján igazolás kiállítása
Lehetséges

a mezőgazdasági termelő kérelmére mezőgazdasági 

üzemméret, valamint gyümölcsös életkor igazolása, továbbá 

hatósági

bizonyítvány kiállítása mezőgazdasági káresemény 

bekövetkezéséről

2007. évi XVII  tv. Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Igen Fellebbezés Agrár Miniszter

14.
Vis maior eseményekkel kapcsolatos szakhatósági feladatok 

ellátása
Lehetséges

Szakhatósági állásfoglalás kiadása a Magyar Államkincstár 

megkeresésére, a vis maior esemény bekövetkezésének 

igazolása céljából.

310/2017 (X.31) Korm. rend. , 94/2015 (XII.23.) FM. Rend. Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 15 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

15.
Gázolaj jövedékiadó-visszaigénylés feltételeinek igazolása 

(meg nem művelt területekről adatszolgáltatás)
Lehetséges

Hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásba vett nem 

művelt területekről az állami adó- és vámhatóság 

megkeresésére, a gázolaj jövedékiadó-visszaigénylés 

kapcsán.

2016. évi LXVIII. Tv., 45/2016 (XI.29) NGM rend. Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 10 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrár Miniszter

16. Gyümölcsültetvény nyilvántartásba vételi eljárás Lehetséges

A 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvények telepítését 

megelőző kötelező nyilvántartásba vétele, ügyfél kérelmére, a 

gyümölcsültetvény kataszter vezetése az ültetvényhasználó 

által bejelentett adatok alapján, a jogszabályban foglaltak 

megsértése esetén szankcionálás.

2007. évi CXXIX. Tv. Nem Igen Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 8 nap Igen: végzés Igen Igen Igen Közigazgatási per Agrár Miniszter

17. Meggy felvásárlási szerződések vizsgálata Lehetséges

A friss meggy Magyarországon történő értékesítésére irányuló 

szerződések vizsgálata, a törvényben meghatározott 

kötelezettségek betartásának ellenőrzése, kötelezettség 

szegés esetén szankcionálás.

2015. XCVII. Tv. Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Igen Fellebbezés Agrár Miniszter

18. Mezei őrszolgálat nyilvántartásba vétele Lehetséges

A települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi 

kerületi, fővárosi) önkormányzat a közigazgatási területéhez 

tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – 

őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. A 

mezei őrszolgálat létrehozását a mezőgazdasági igazgatási 

szervnek be kell jelenteni, amely az őrszolgálatot közhiteles 

hatósági nyilvántartásba veszi. A mezei őrszolgálat a 

nyilvántartásba vett területen látja el tevékenységét. Az 

önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és 

működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a 

tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi 

költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi

és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény Nem

A bejelentésnek tartalmaznia kell az őrszolgálat létszámát, az 

őrzött terület mértékét és a földrészletek helyrajzi számát, az 

őrszolgálat létrehozásáról készült dokumentumot.

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

19.

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és 

működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 

kifizethetőségének igénylése.

Lehetséges

A települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, 

valamint a hegyközség által létrehozott hegyőrség (a 

továbbiakban együtt: őrszolgálat) megalakulási, fenntartási és 

működési költségeinek megtérítésére a fegyveres biztonsági 

őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. §-ának 

(2) bekezdése alapján a 2. § (1) bekezdésében meghatározott 

mértékig állami hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) 

igényelhető. A hozzájárulást az a települési önkormányzat 

vagy hegyközség igényelheti, amelynek az őrszolgálatát a 

megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási 

hatáskörben eljáró, a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése szerinti járási hivatala (a 

továbbiakban: járási hivatal) nyilvántartásba vette. A járási 

hivatal megvizsgálja az igényjogosultságot és ennek alapján 

határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről, vagy a 

kérelem elutasításáról.

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és 

működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 

igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 

22.) FVM–PM együttes rendelet

Igen

A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások 

lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatok hiteles másolatai,

a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 1. és 2. számú 

melléklete

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

20.
Vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele, vadászati jogra 

kötött haszonbérleti szerződés jóváhagyása
Lehetséges

A vadászati jogra vonatkozó haszonbérleti szerződés 

megkötését követően a vadászatra jogosult az 1. számú 

mellékletben meghatározott adattartalommal, a Pest Megyei 

Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványon 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a területi 

vadászati hatósághoz.

A területi vadászati hatóság a vadászatra jogosult 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja, ha

• a haszonbérleti szerződést olyan tulajdonosi gyűlésen 

hozott döntés alapján kötötték meg, amelynek összehívása 

során a Vtv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény

• nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott 

követelményeknek,

• kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében 

előírtak szerint történt, vagy

• nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a 

vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada 

arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy

• a kérelmező a Vtv. 16. § (1) és (2) bekezdésében, illetve 107. 

§-ában meghatározott feltételnek nem felel meg.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Igen

A vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel

használatának részletes szabályait magába foglaló, a

vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (a

továbbiakban: helyi szabályzat) teljes bizonyító erejű

magánokiratba foglalt példányát, valamint a vadászati jog

haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést. A

kérelemhez mellékelni kell a 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási

díj megfizetésének igazolását, valamint vadásztársaság és

vadásztársaságok érdekképviseleti szerve esetén a vadászatra 

jogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egy vadászterületre

kötött érvényes haszonbérleti szerződést.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály



21. Közös képviselő nyilvántartásba vétele Lehetséges

A vadászterület határát megállapító határozat alapján az 

érintett földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező 

közösséget (a továbbiakban: tulajdonosi közösség) alkotnak. 

A tulajdonosi közösséget, valamint a tulajdonosi közösség 

képviselőjét a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve 

az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak 

esetén a nyilvántartásból törli.

Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője 

az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalmú és a 

Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétett 

formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt 

be a területi vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a 

tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. 

pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Igen

A kérelemhez mellékelni kell:

• a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról 

hozott határozatok másolati példányát, valamint

• a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e 

rendeletben megállapított szabályok alapján elkészített, a 

tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

• megválasztott közös képviselő nyilatkozata, hogy a 

haszonbérlőnél nem tölt be vezető tisztséget

• megválasztott közös képviselő nyilatkozata a Vtv. 12.§ (5) b, 

c pontok alapján

• megválasztott közös képviselő érvényes erkölcsi 

bizonyítványa  

• igazgatási szolgáltatási díj 20.000 Ft befizetésének igazolása

• tulajdonosi gyűlést kezdeményező hirdetmények 

záradékolva eredeti példányok

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági, Földhivatali, 

Növény- és Talajvédelmi, 

Erdészeti Főosztálynak 

22. Vadászati idényen kívüli vadászat engedélyezése. Lehetséges

A vadászati idény az a naptári időszak, amely a vadászati 

éven belül kijelöli az egyes vadfajok vadászatának idejét. A 

vadászati idényen kívüli időszakban a vadfajt kímélni kell.

A vadászati hatóság – közösségi jelentőségű vadászható 

vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében 

foglaltak szerint –

a) vad-, illetve állományvédelmi okból a vadászati idényen 

belül meghatározott vadászterületeken korlátozhatja vagy 

megtilthatja egy vagy több vadfaj vadászatát;

b) meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben 

vadászatot engedélyezhet vagy vadászatra kötelezheti a 

vadászatra jogosultat.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

38.§, 38A. §, valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Nem
A kérelemhez mellékelni kell:

• igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

23. Éves vadgazdálkodási tervtől történő eltérés engedélyezése Lehetséges

Az éves vadgazdálkodási terv tartalmazza vadfajonként az 

elejthető, elfogható vadlétszámot. Az éves vadgazdálkodási 

tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérést a 

vadászati hatóság kérelemre engedélyezheti.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.), 

valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 30. §-a.

Nem
A kérelemhez mellékelni kell:

• igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

24.
Tenyésztett apróvad vadászterületre történő kihelyezésének 

engedélyezése
Lehetséges

A kérelemben fel kell tüntetni a kihelyezni kívánt apróvad 

faját, ivarát, darabszámát és a kihelyezés célját. (vadászati 

vagy természetes állománydúsítási cél).

Vadászterületre csak olyan vad helyezhető ki, amely állat-

egészségügyi igazolással rendelkezik, és ennek alapján a 

természeti környezetben élő állatfajoknak a telepített vad által 

történő állatbetegségekkel való fertőzése kizárható.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet

Nem
A kérelemhez mellékelni kell:

• igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

25. Vadászterület határának megváltoztatása. Lehetséges

A vadászterület határának megállapítása a vadgazdálkodási 

üzemterv időtartamára szól, és ezen időtartam alatt köti a 

mindenkori földtulajdonosokat. A hatósági határozatban 

megállapított vadászterület szétválasztására, a 

vadászterületek egyesítésére és a szomszédos 

vadászterületek közös határának egyezséggel történő 

módosítására vonatkozó döntés a vadászterület 

megváltoztatásának minősül. A vadászterület határának 

megváltoztatásakor a vadászati hatóságnak egyidejűleg 

határoznia kell a vadgazdálkodási üzemterv, valamint – a 

vadászati jog haszonbérbe adása esetén – a haszonbérleti 

szerződés jóváhagyásáról is.

A vadászati hatóság nem utasíthatja el a vadászterület 

határának megváltoztatására irányuló kérelmet, ha

a) a kérelemben javasolt határ megfelel az e törvényben írt 

feltételeknek, és

b) a szomszédos vadászterülettel való érintkezés esetében az 

érintettek egyezséget kötnek.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet

Nem

A kérelemhez mellékelni kell:

igazgatási szolgáltatási díj 20.000 Ft befizetésének igazolása Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

26. Vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása. Lehetséges

A  vadászati jogot a vadászterületre vonatkozóan a tájegységi 

vadgazdálkodási terv alapján elkészített, húsz évre szóló 

vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint lehet gyakorolni 

vagy hasznosítani. A vadászatra jogosult a tájegységi 

vadgazdálkodási terv hatálybalépésétől számított hat hónapon 

belül jóváhagyásra benyújtja a vadászati hatóság részére a 

vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemtervet.

Ha a vadgazdálkodási üzemterv elkészítésekor nem ismert a 

vadállomány, valamint ha az élőhely állapotában 

bekövetkezett változás ezt indokolja, a vadászati hatóság 

kérelemre vagy hivatalból a vadgazdálkodási üzemterv 

módosításáról határoz. A vadgazdálkodási üzemterv előírásai 

akkor is hatályban maradnak, ha a vadászatra jogosult 

személyében változás következik be. Az új vadászatra 

jogosult köteles a vadgazdálkodási üzemtervben foglalt 

előírások végrehajtásáról gondoskodni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.), 

valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Nem

A kérelemhez mellékelni kell:

igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása

A vadgazdálkodási üzemterv tartalmi követelményeit a 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

27.
A vad mozgását befolyásoló tartós telepítésű kerítés 

létesítésének engedélyezése.
Lehetséges

Vadászterületen – a vadászati törvényben felsoroltak, illetve 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló törvény hatálya alá tartozó területeket kivéve – a vad 

mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítés a vadászatra 

jogosult hozzájárulásával, és a vadászati hatóság 

engedélyével létesíthető. A kerítés létesítésekor, figyelemmel 

kell lenni a vad természetes életfeltételeire, jellemző 

mozgásirányára. A vadászterületen engedély nélkül létesített 

kerítés esetén, a vadászterületen kerítés létesítését 

engedélyező hatóság határoz a vad mozgását befolyásoló, 

tartós telepítésű kerítés fennmaradásáról vagy annak 

lebontásáról. A kerítés fennmaradásának engedélyezése nem 

mentesíti a kerítés létesítőjét az engedély nélküli kerítés 

létesítése miatti felelőssége alól.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.), 

valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Nem
Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg 10.000 

Ft.
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági, Földhivatali, 

Növény- és Talajvédelmi, 

Erdészeti Főosztálynak 

28. Hatósági vadászat elrendelése Lehetséges

Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, 

illetőleg a vadászatra jogosult a vadászati jog gyakorlási vagy 

hasznosítási kötelezettségének a vadászati hatóság 

felszólítását követően sem tesz eleget, vagy a vad- és 

élőhelyének védelmére előírt kötelezettségeit megszegi, és 

ezáltal az adott vadászterület vadlétszámának, nem 

vadászható állatfaj egyedének és más élő szervezetnek – 

beleértve a természetvédelmi oltalom alatt álló élő 

szervezeteket is – a fennmaradását közvetlenül vagy súlyosan 

sérti, illetve veszélyezteti, a vadászati hatóság – a vad- és 

élőhelyének védelme, valamint a vadkárok megelőzése 

érdekében – a fenti cselekményekért, vagy mulasztásokért 

felelős földtulajdonos vagy vadászatra jogosult költségére 

határozatában hatósági vadászatot rendelhet el. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

27. §, valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 21. §

Nem Nincs. Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

29.
Altató és bénító lövedékes fegyver használatának 

engedélyezése
Lehetséges

Altató-, bénítólövedékes fegyvert csak a vadászati hatóság 

előzetes engedélyével, erre képesített vadász használhat.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

67. § (4) bekezdés

Nem
Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg 10.000 

Ft.
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

30.
Vadászterületet, vagy annak meghatározott részét vadászati 

kíméleti területté minősítése
Lehetséges

 A vadászati hatóság a vadászterületet vagy a vadászterület 

meghatározott részét vadászati kíméleti területnek minősítheti

amennyiben a vad és élőhelyének védelme másként nem 

biztosítható;

a vízivad fészkelésének és vonulásának területén;

a halastó vagy a természetes víz területét a lehalászás 

idejére. A vadászati kíméleti területen a tilalom feloldásáig 

tilos vadászni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 39. § 
Nem Nincs. Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

31.
A hivatásos vadász esketése, nyilvántartásba vétele, 

esetleges törlése és részére szolgálati napló kiadása
Kizárt

A vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére az e 

rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő hivatásos 

vadász jelöltet a 9. számú melléklet szerinti adattartalommal 

nyilvántartásba veszi. A vadászati hatóság a nyilvántartásba 

vett hivatásos vadász, valamint a vadászatra jogosult számára 

igazolást állít ki.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 50 §, a 79/2004. (V.4.) 

FVM rendelet 33-34. §

Nem

Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg 10.000 

Ft, valamint a 79/2004. (V.4.) FVm rendelet 9. mellékletében 

foglalt dokumentumok.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

32.

Kezdeményezheti a hivatásos vadász szolgálati 

igazolványának, jelvényének bevonását, és szolgálati 

naplójának bevonása

Kizárt

A vadászati hatóság – a hivatásos vadász munkáltatójának 

kérelmére vagy hivatalból – a Vadászkamara egyidejű 

értesítése mellett, kezdeményezheti a rendőrségnél a 

hivatásos vadász szolgálati jelvényének és szolgálati 

igazolványának visszavonását, egyúttal a hivatásos vadász 

szolgálati naplóját bevonja, ha a hivatásos vadász az (1) 

bekezdés szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos 

kötelezettségeit felróható módon megszegi.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 53. § (2) bekezdése
Nem

Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg 10.000 

Ft.
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

33.
A vadászterületen a vadászat felfüggesztése és egyéb 

intézkedések megtétele
Lehetséges

Ha a vadászatra jogosult a hivatásos vadász alkalmazására 

vonatkozó kötelezettségének a vadászati hatóság felhívására 

nem vagy nem a törvényben foglalt feltételek szerint tesz 

eleget, a vadászati hatóság a hivatásos vadász jogszerű 

alkalmazásáig a vadászatra jogosult vadászterületén a 

vadászatot felfüggeszti és a vadászatra jogosult költségén 

gondoskodik a vadgazdálkodási feladatok ellátásáról.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 52. § (2) bekezdés
Nem Nincs. Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

34.  Vadazonosító jelek kiadása és elszámolásának ellenőrzése Kizárt

A vadászatra jogosult vadászterületén évente az éves 

vadgazdálkodási tervben meghatározott fajú és darabszámú 

vadat ejthet, illetőleg foghat el. A vadászati hatóság az éves 

vadgazdálkodási tervben meghatározott darabszámú, az 

elejtett vad megjelölésére alkalmas, sorszámmal ellátott 

azonosítót (a továbbiakban: azonosítójel) bocsát a vadászatra 

jogosult részére. A vadászatra jogosult a kiadott azonosító 

jelek felhasználásáról a következő vadászévre szóló igényével 

egyidejűleg – valamint ellenőrzés során a vadászati hatóság 

felhívására – köteles tételesen elszámolni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 57. § (1) bekezdés, a 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet 43. § (1) bekezdése

Nem Nincs. Igen Igazgatási szolgáltatási díj
Automatikus 

döntséhozatali eljárás
1 Nem Nem Nem 24 óra Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

35.
A vadászati napló   és teríték nyilvántartások vezetésének 

ellenőrzése, és hitelesítése
Lehetséges

 A vadászatra jogosult – a vadászat formájától függetlenül – 

köteles a vadászat lefolyásának utólagos ellenőrzésére 

alkalmas napló (a továbbiakban: vadászati napló) vezetéséről 

gondoskodni. A vadászati napló és a teríték-nyilvántartás 

vezetését a vadászati hatóság ellenőrzi.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 58. § (4) bekezdés
Nem Nincs. Igen Tárgyi illetékmentes

Automatikus 

döntséhozatali eljárás
1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

36.
A vaddisznó és a róka fényszóróval történő éjszakai 

vadászatának engedélyezése
Lehetséges

A vadászati hatóság

ha a vadkár másként nem hárítható el, illetve

ha állat-egészségügyi, humán-egészségügyi vagy 

vagyonvédelmi indokok ezt szükségessé teszik,

e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 

vadfajok fényszóróval történő éjszakai vadászatát 

engedélyezheti.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 71. § (2) bekezdés
Nem

A kérelemhez mellékelni kell:

igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

37. Éves vadgazdálkodási terv jóváhagyása Lehetséges

A vadászatra jogosult a vadgazdálkodási üzemterv alapján 

köteles a vadászterület éves vadgazdálkodási tervét 

elkészíteni és azt legalább a tárgyév február hónapjának 

tizenötödik napjáig a vadászati hatósághoz jóváhagyás 

céljából benyújtani. Az éves vadgazdálkodási tervet a 

vadászati hatóság hagyja jóvá.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény 47. § (a továbbiakban: 

Vtv.), valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 29. §

Nem Nincs. Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

38.
Állományszabályozó vadászat elrendelésének 

kezdeményezése
Lehetséges

A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása 

miatt a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat 

elrendelését kezdeményezni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 79. § (2) bekezdés
Nem

A kérelemhez mellékelni kell:

igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

39.  Trófeabírálat Kizárt

A vadászatra jogosult legkésőbb a vadfaj trófeás egyedének 

vadászati idényét követő harminc napon belül köteles a 

vadászati hatóságnak trófeabírálat céljából bemutatni a 

vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által 

elejtett gímszarvas, dámszarvas, az őz agancsát, valamint a 

muflon csigáját.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 73. §, a 79/2004. (V.4.) 

FVM rendelet 76-79.§

Nem
Trófeabírálati díj befizetésének igazolása, nyilatkozat és 

adatközlés
Igen Igazgatási szolgáltatási díj

Automatikus 

döntséhozatali eljárás
1 Igen Nem Nem 24 óra Nem Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

40. Halgazdálkodási vízterület nyilvánításba vétel Lehetséges Bejelentés, adatok ellenőrzése,nyilvántartásba vétel. 2013. CII. Tv. 34. §; 133/2013 VM rendelet 13. § (1). Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 



41.
Veszélyeztetett őshonos halállományok mentésének 

elvégeztetése
Lehetséges Szükség esertén hivatalból történő kötelezés. 2013. CII. Tv. 8. §; 133/2013 VM rendelet 3.§ Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

42.
Kíméleti terület kijelölése és meghosszabbítása, ill. szakértő 

igénybevétele hivatalból induló eljárás esetén.
Lehetséges

Kérelem benyújtása, kérelem ellenőrzése, kijelöklés vagy 

kijelölési időszak hosszabbítása.
2013. CII. Tv. 9. §; 133/2013 VM rendelet 4. § Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

43.
Halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok felmérésére, 

riasztására, gyérítésére kötelezés
Lehetséges Szükség esetén hivatalból történő kötelezés. 2013. CII. Tv. 10. §; 133/2013 VM rendelet 6.§ Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

44. Élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelése Lehetséges Szükség esetén hivatalból történő kötelezés. 2013. CII. Tv. 11. §; 133/2013 VM rendelet 8. § . Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

45.
Kifogott őshonos halak más halgazdálkodási vízterületre, 

haltermelési létesítménybe telepítésének engedélyezése 
Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 13. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

46.

A jogszabályban meghatározott tilalmi idő megrövidítése, 

jogszabályban meghatározott tilalmi idő alól vagy a halászati 

és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a 

halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére 

meghatározott időtartamra történő felmentése

Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 15., 16. §; 133/2013 VM rendelet 10.,28., 29. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

47.
Halgazdálkodási terv jóváhagyása, halgazdálkodási terv 

módosítás jóváhagyása
Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 49. §; Nem Halgazdálkodási terv Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

48. Halászati engedély kiadása Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 38. § Nem Végzettséget igazoló okmányok, szerződés Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

49 Halászati engedély, halászjegy, horgászjegy visszavonása Lehetséges

A halászati engedélyt, az állami horgászjegyet, turista állami 

horgászjegyet, az állami halászjegyet a halgazdálkodási 

hatóság visszavonja attól a személytől aki ellen halvédelmi 

bírságot szabtak ki.

2013. CII. Tv. 43. § Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

50
46. § (2) és (3) szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében 

felmentés kiadása
Lehetséges

Kérelembenyújtását és elbírálását követően a hatóság a 

felmentést megadhatja.
2013. CII. Tv. 47. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

51 Halászati őr szakmai vizsgáztatása, esketése Kizárt

A tanfolyam elvégzését követően a hatóság vizsgát tart, 

melynek sikeres elvégzését követően viszgavóbizonyítványt 

állít ki. Vizsgát követően,megfelelő okmányok megléte esetén 

az esküt a halőr leteheti.

2013. CII. Tv. 56. §; 133/2013 VM rendelet 39., 40. § (1). Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

52
Halászati őrzés módjának illetve a halászati őr 

foglalkoztatásnak nyilvántartásba vétele
Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 56. § Nem Vizsga okmány, eskü okmány, foglalkoztatási szerződés Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

53
Halászati őrök felügyelete, szolgálati igazolvány, jelvény és 

napló visszavonás
Lehetséges

A halászati őr a megbízatása vagy foglalkoztatása 

megszűnése esetén, illetve a (9) bekezdésben meghatározott 

esetekben 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt és a 

szolgálati jelvényt a halgazdálkodásra jogosultnak átadni, 

amely az átvételről igazolást állít ki és a szolgálati igazolvány 

és a szolgálati jelvény számát, valamint az átadás-átvétel 

időpontját illetően tájékoztatja a halgazdálkodási hatóságot.

2013. CII. Tv. 56. §; 133/2013 VM rendelet 41. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

54
Társadalmi halőr megbízása, vizsgáztatása, továbbképzése, 

szolgálati igazolvány és szolgálati napló kiadása, esketése
Kizárt

A halgazdálkodásra jogosult kérelmére – ha a halászati őrzés 

és a halállomány-védelem biztosítása érdekében indokolt – a 

halgazdálkodási hatóság az illetékességi területén társadalmi 

halőröket bíz meg.

2013. CII. Tv. 57. §; 133/2013 VM rendelet 40., 41. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal 

55 Halgazdálkodási bírság kiszabása Lehetséges
A hatóság ellenőrzését követően kivizsgálás, majd döntés 

hozatal.
2013. CII. Tv. 66. § Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

56 Halvédelmi bírság kiszabása Lehetséges
Felejlentés, vagy a hatóság ellenőrzését követően kivizsgálás 

majd döntés hozatal
2013. CII. Tv. 74. § Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

57 A megsemmisült vagy elvesztett halászati engedély pótlása Lehetséges
Kérelem benyújtása, ezt követően elbírálás és az okmány 

pótlása
2013. CII. Tv. 43. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

58 Figyelmeztetés kiszabása Lehetséges
Felejlentés, vagy a hatóság ellenőrzését követően kivizsgálás 

majd döntés hozatal
2013. CII. Tv. 70. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

59

Horgászverseny időtartamára, horgászati-halászati 

hagyományok, halételek népszerűsítése érdekében tartandó 

rendezvényen Hhvtv. 16. § szerinti  felmentés megadása.

Lehetséges Kérelem benyújtása, ezt követően elbírálás és engedélyezés. 2013. CII. Tv. 34. §; 133/2013 VM rendelet 13. § (1). Nem
A rendezvény részletes leírását, a halfogás szabályait, 

valamint a kérelmezett felmentést bemutató kérelem.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő Ákr. 50. 

§

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő adatszolgáltatás Lehetséges

A benyújtott kérelem alapján a járási hivatal papír alapú  hiteles tulajdoni lap másolatot állít ki, 

melyet biztonsági elemekkel és hitelesítési záradékkal lát el. Megszűnt helyrajzi számú ingatlan 

tulajdoni lapjának adattartalmáról a felhasználási célt, valamint az igényelt adatokat tartalmazó 

kérelemre vagy megkeresésre az ingatlanügyi hatóság hatósági bizonyítványt állít ki. A papír 

alapon vagy számítógépes adathordozón (pl. pendrive, CD) az ingatlanügyi hatóságként eljáró 

járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokról az ügyfél írásbeli kérelmére földkönyvet 

vagy földkönyv-kivonatot, tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvet vagy földkönyv-

kivonatot szolgáltat. A járási hivatal betekintést enged a tulajdoni lap tartalmába, arról az ügyfél 

jegyzeteket készíthet. 

• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

• 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat

igazgatási szolgáltatási díjáról 

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

• 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

• 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások

részletes szabályairól 

• 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az

iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek

megfizetéséről, valamint a költségmentességről

• 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes

ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási

szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás

igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak

megfizetésének részletes szabályairól

• 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

igen nincs nem igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 nem nem Igen
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

2.
Ingatlan-nyilvántartás vezetése - ingatlan-nyilvántartási ügyek 

intézése
Lehetséges

1. kérelem, megkeresés, bejelentés vagy az eljárás hivatalból történő indítása: ügy szignálása, 

iktatása, jogszabályban előírt esetben széljegyzése, 

2. a kérelem, megkeresés, bejelentés és a csatolt mellékletek alaki és tartalmi szempontból 

történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt esetben függő 

hatályú döntés meghozatala, hiánypótlási felhívás kibocsátása, tényállás tisztázásához 

okiratok beszerzése, nyilvántartásokból lekérdezések végrehajtása, számlázás, 

4. döntéshozatal, változások átvezetése a nyilvántartásban, fellebbezés felterjesztése,

5. döntés közlése, 

6. végrehajtási eljárás indítása,  

7. irattározás

A járási hivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba azokat a jogokat és feljegyzi azokat a 

jogilag jelentős tényeket, amelyekre az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény lehetőséget ad, 

illetve amelyet más törvény rendel el, továbbá átvezeti az ingatlanokat érintő adatváltozásokat. 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról        2013. 

évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről           2013. évi CXXII. 

törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról                                                         

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról                                                                    

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról                

2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról                     

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 

2017.évi LXXVIII. törvény az ügyvédekről                    

1997. évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a 

jelzáloglevélről                                                                    

109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról                                                                         

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény.                                                                                           

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében 

az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton 

történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 

igen

az ingatlan-nyilvántartás tartalmában változás átvezetésére 

alkalmas okirat: közokirat, magánokirat, hatósági megkeresés 

esetén végleges hatósági döntés 

nem igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 nem Igen igen
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

3. Irattár tartalmából adatszolgáltatás Lehetséges

Az ingatlan-nyilvántartás, vagy a széljegyzett ingatlan-nyilvántartási igény alapjául szolgáló 

okirat szerinti jogosult, illetve kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői 

okiratba foglalt engedélyével ismerhető meg minden olyan magán- és közokirat, hatósági 

határozat tartalma, amely a jogosult, illetve a kötelezett bejegyzése, törlése alapjául szolgált, 

vagy széljegyzés alapjául szolgált, és a tulajdonosok jegyzéke (névmutató). 

Az okiratokat megismerheti, és azokról másolatot kérhet továbbá az is, aki írásban igazolja, 

hogy az irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági 

határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények és átvezetett adatok 

alapjául szolgáló okiratnak az érintett természetbeni rész meghatározására vonatkozó tartalma 

korlátozás nélkül megismerhető akkor is, ha a tulajdoni lapon lévő bejegyzés nem hivatkozik 

arra, hogy a természetbeni rész meghatározását az okirat tartalmazza. 

Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát - a különös védelem alá tartozó személyes adatok 

kivételével - bárki megismerheti, arról feljegyzést készíthet, továbbá hiteles másolat vagy 

tanúsítvány kiadását kérheti. 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

• 1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.

törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat

igazgatási szolgáltatási díjáról 

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

• 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

• 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások

részletes szabályairól 

• 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az eljárási költségekről, az

iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek

megfizetéséről, valamint a költségmentességről

• 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

nem nincs nem igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 nem nem Igen
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

4. Földhasználati nyilvántartás vezetése Lehetséges

A járási hivatal az illetékességi területéhez tartozó földek – ide nem értve az erdő művelési 

ágban nyilvántartott földrészleteket – használatáról és földhasználókról a közhiteles ingatlan-

nyilvántartás adataira épülő, de attól elkülönülő, önálló nyilvántartást vezet. 

Aki földet használ köteles a használatot annak megkezdésétől számított harminc napon belül az 

ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni, kivéve ha a földhasználati 

nyilvántartásba vételi eljárás a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. 

évi CCXII. törvény 95/A. § (1) bekezdése szerint hivatalból indul meg. 

A földhasználati bejelentési eljárás során a földhivatal megvizsgálja, hogy a földhasználati 

bejelentésen szereplő adatok megfelelnek-e az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő 

adatokkal. Egyezőség és a szükséges okiratok megléte esetén, amennyiben azok mindenben 

megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, a bejelentésben szereplő földhasználót bejegyzi a 

földhasználati nyilvántartási adatbázisba. 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás

részletes szabályairól 383/2016. (XII. 2.) Korm.

rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat

ellátó szervek kijelöléséről 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások

részletes szabályairól 

155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati

nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási

szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól

474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és

előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére

vonatkozó eljárási szabályokról 

igen

a föld használatának átengedéséről szóló teljes bizonyító erejű 

magánokirat vagy közokirat 

Közös tulajdonban álló föld használata esetén: az ingatlan 

használati rendjét rögzítő, a tulajdonostársak által aláírt 

használati megosztásról szóló megállapodás vagy 

többlethasználati megállapodás eredeti példánya vagy annak 

közjegyző által hitelesített másolata, vagy a sorsolás 

eredményéről szóló jegyzőkönyv eredeti vagy hitelesített 

másolata és az ezekhez – szükség esetén – csatolt térképi 

kimutatás. 

igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

5. Földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás Lehetséges

A földhasználati nyilvántartási adatbázisból a földhivatal kérelemre adatot szolgáltat

földhasználati lap és földhasználati összesítő formájában  

• 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek

forgalmáról 

• 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

• 356/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a földhasználati

nyilvántartás részletes szabályairól 

• 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

• 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások

részletes szabályairól 

• 155/2009. (XI.16.) FVM rendelet a földhasználati

nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási

szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól 

igen nincs igen Igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

6. Parlagfű elleni védekezés Lehetséges

A járási hivatal időszaki ellenőrzése során vagy bejelentés alapján ellenőrzi, hogy a termőföld

használója eleget tett-e a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kötelezettségének. Amennyiben

mulasztást tapasztal, úgy a felderített parlagfű foltokat feltölti a PIR rendszerbe. 

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű

elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami,

illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és

igénylésének részletes szabályairól

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági

felügyeletéről 

nem nincs igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás igen nem igen
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Nem nem nem nem

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

7. Hasznosítási kötelezettség ellenőrzése Lehetséges

A járási hivatal időszaki ellenőrzése során vagy bejelentés alapján ellenőrzi, hogy a termőföld 

földhasználója – ha nincs akkor a tulajdonos – eleget tesz-e hasznosítási, mellékhasznosítási 

vagy ideiglenes hasznosítási kötelezettségének. Amennyiben a határszemle során azt 

tapasztalja, hogy a földhasználó a termőföldet nem tartja mezőgazdasági művelésre alkalmas 

állapotban, felszólítja kötelezettségének teljesítésére. Nem teljesítés esetén bírságot szab ki. 

A  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 24. § (1) a) és aa) pontja szerint 

bírságot köteles fizetni az aki elmulasztja a termőföld hasznosításával kapcsolatos általános 

vagy ideiglenes hasznosítási kötelezettségét. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. 

törvény 24. § (4) bekezdése szerint az (1) bekezdés a) pontja szerinti földvédelmi bírságot a 

földhasználóval szemben kell kiszabni. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett 

földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett 

földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett 

földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat 

egyetemlegesen terheli. 

A bírság megállapítása az alábbiak szerint történik: A termőföld védelméről szóló 2007. évi 

CXXIX. törvény 2. mellékletének 1. és 2.1. pontja alapján: a 24. § (1) bekezdés a) pontjában 

foglalt esetekben a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének kétezerszerese 

 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

47/2017.(IX.9.) FM rendelet a földminősítés részletes

szabályairól 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások

részletes szabályairól 

109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 

Nem nincs igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás igen nem igen
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Nem nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

8. Földminősítési eljárás, művelési ág változás Lehetséges

A földminősítés az az eljárás, amelynek során a földrészlet művelési ága, minőségi osztálya és

kataszteri tiszta jövedelme (aranykorona értéke) megváltozik. (pl.: szőlőről szántóra vagy

kertről legelőre stb.) 

A járási hivatal helyszíni szemlét követően dönt a megváltozott művelési ágról, és elvégzi a

termőföld megváltozott osztályba sorozását. 

Új művelési ágat keletkeztető változási vázrajz készítése előtt kezdeményezni kell a

földminősítési eljárás lefolytatását. 

• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az

erdőgazdálkodásról 

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

• 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 

• 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 

• 47/2017.(IX.9.) FM rendelet a földminősítés részletes

szabályairól 

• 30/2015.(VI.5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás

igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj

megfizetésének részletes szabályairól

Nem

ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási 

vázrajz, kivéve, ha

a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t, egy 

földrészlet teljes területe más művelési ágra változik,

egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos 

művelési ágra változik és így a földrészlet egy művelési ágba 

kerül,

ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik, 

kivéve, ha az alrészlet új művelési ága megegyezik valamely 

szomszédos alrészlet művelési ágával

igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem igen nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

9.
Termőföld más célú hasznosításával és újrahasznosításával 

kapcsolatos eljárás
Lehetséges

Újrahasznosítási eljárást kell lefolytatni, ha a nem termőföldként hasznosított ingatlan egészét 

vagy egy részét mező vagy erdőgazdálkodás céljára kívánják hasznosítani. A járási hivatal 

eljárása során helyszíni szemlét követően dönt az újrahasznosításról. 

Termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges 

igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen 

vagy véglegesen alkalmatlanná válik. 

Termőföldet más célra hasznosítani csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. 

Ügymenet:

1. kérelem, megkeresés, bejelentés vagy az eljárás hivatalból történő indítása: ügy szignálása, 

iktatása

2. a kérelem, megkeresés, bejelentés és a csatolt mellékletek alaki és tartalmi szempontból 

történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt esetben függő 

hatályú döntés meghozatala, szakhatóság megkeresése, szakvélemény kérése,  hiánypótlási 

felhívás kibocsátása, tényállás tisztázásához okiratok beszerzése, nyilvántartásokból 

lekérdezések végrehajtása, számlázás, helyszíni szemle,

4. döntéshozatal, változások átvezetése a nyilvántartásokban, fellebbezés felterjesztése

5. döntés közlése, 

6. végrehajtási eljárás indítása,   

7. irattározás

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 

30/2015. (VI.05.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj 

megfizetésének részletes szabályairól 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről
Nem

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 12. §-

ában és 15. §-ában foglaltak csatolása szükséges

igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen Igen nem
Az általános ügyintézési 

határidő 30 nap
Igen: végzés Igen Igen nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

10.
Földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági 

jóváhagyása
Lehetséges

Ügymenet:                                                                                                                     1. kérelem: 

ügy szignálása, iktatása,

2. a kérelem és mellékletei alaki és tartalmi szempontból történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt esetben függő 

hatályú döntés meghozatala, szakmai vélemény megkérése, hiánypótlási felhívás kibocsátása, 

tényállás tisztázásához okiratok beszerzése, nyilvántartásokból lekérdezések végrehajtása,  

4. döntéshozatal, 

5. döntés közlése, 

6. irattározás                                                                                                                 A járási 

hivatal a földhasználat szerződést az alábbiak szerint vizsgálja meg: 

• a haszonbérleti szerződés kifüggesztése szabályosan megtörtént-e, 

• előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértése nem merült-e fel, 

• szerződés alakilag és tartalmilag is megfelel-e a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben előírt feltételeknek, 

• a felek rögzítették-e, hogy a haszonbérlő előhaszonbérletre jogosult, a jogosultság mely 

törvényen és az ott meghatározott sorrend mely ranghelyén áll fenn, 

• a szerződés tartalmazza-e a haszonbérlőnek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvény 42. §-ában előírt tartalmú nyilatkozatait, 

• a haszonbérlő földművesnek, mezőgazdasági termelőszervezetnek minősül-e, 

• a járási hivatal illetékességi területén a haszonbérleti szerződés közlését megelőző 5 éven 

belül jogerősen földvédelmi bírságot az ingatlanügyi hatóság nem szabott-e ki a haszonbérlőre 

vonatkozóan, 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet az elővásárlási és 

előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a 

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére 

vonatkozó eljárási szabályokról                            

57/2014.(IV.30.) VM rendelet az átlagos állatsűrűség 

megállapításának szabályairól szóló

Nem

• A haszonbérleti szerződést a föld fekvése szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzője 15 napra kifüggeszti a 

települési önkormányzat polgármesteri hivatala, illetve közös 

önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal 

hirdetőtáblájára, majd a szerződést szabályos záradékkal látja 

el. 

• A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 

8 napon belül a beérkezett jognyilatkozatokról iratjegyzéket 

készít, és azt, valamint a haszonbérleti szerződést megküldi az 

ingatlanügyi hatóság részére jóváhagyás céljából. 

• A haszonbérleti szerződésnek nem minősülő földhasználati 

szerződések, a haszonbérleti szerződés módosítása, valamint 

az olyan haszonbérleti szerződések, melynek létestése során 

nem áll fenn előhaszonbérleti jog, a földhasználati szerződést - 

annak aláírásától számított 8 napon belül - a földhasználati 

jogosultságot szerző félnek a mezőgazdasági igazgatási szerv 

részére kell megküldeni jóváhagyás céljából.

igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés Nem Igen nem Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Földhivatali Osztály



11.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárás

Lehetséges

A járási hivatal földhivatali osztálya a földművesnek minősülő természetes személyekről, 

mezőgazdasági termelőszervezetnek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági 

termelőszervezetnek minősülő szervezetekről, a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő 

gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlanokról, vagy tanyákról közhiteles 

hatósági nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartásba vétel iránti eljárás a földműves, illetve a mezőgazdasági termelőszervezet 

kérelmére indul. 

Ha a járási hivatal földhivatali osztálya megállapítja, hogy a kérelem hiányos, vagy annak 

mellékleteként nem kerültek csatolásra a földművesekről, a mezőgazdasági 

termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendeletben meghatározott okiratok, a 

kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül – határidő megjelölésével – a 

hiányosság pótlására szólítja fel. 

A nyilvántartásba vétel iránti eljárást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a megadott határidőn 

belül a hiányosságot nem pótolta, és a hiánypótlás teljesítésére megadott határidő lejárta előtt 

annak meghosszabbítását sem kérelmezte. 

Hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a kérelmet, ha a kérelem és az ahhoz 

csatolt okirat(ok) tartalma ellentmondó, vagy azok a közhiteles nyilvántartások tartalmával 

ellentétesek. 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról                                                             

38/2014. (II.24.) Korm. rendelet a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

részletes szabályairól 

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy 

erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól 

igen

természetes személy esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 

5. §, 5/A. §, 7/A. § és 8. §-ban foglaltak csatolása szükséges,

szervezet esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6-8. §-ban 

foglaltak csatolása szükséges. 

nem tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

12.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változások 

bejelentésével kapcsolatos eljárás

Lehetséges

A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított 

mezőgazdasági termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező 

változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a járási 

hivatalnak. 

A bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, 

úgy is teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle 

a földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított mezőgazdasági 

termelőszervezet kéri – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül értesíti a járási 

hivatalt, amely az értesítés alapján az adatváltozást hivatalból átvezeti.

Ha a járási hivatal földhivatali osztálya megállapítja, hogy a változás-bejelentési kérelem 

hiányos, vagy annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II.24.) Korm. rendeletben meghatározott 

okiratok, a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül – határidő 

megjelölésével – a hiányosság pótlására szólítja fel. 

A változás bejelentési iránti eljárást meg kell szüntetni, ha a kérelmező a megadott határidőn 

belül a hiányosságot nem pótolta, és a hiánypótlás teljesítésére megadott határidő lejárta előtt 

annak meghosszabbítását sem kérelmezte. 

Hiánypótlási felhívás kibocsátása nélkül el kell utasítani a kérelmet, ha a kérelem és az ahhoz 

csatolt okirat(ok) tartalma ellentmondó, vagy azok a közhiteles nyilvántartások tartalmával 

ellentétesek. 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról                                                             

38/2014. (II.24.) Korm. rendelet a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

részletes szabályairól 

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy 

erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól 

igen

természetes személy esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 

5. §, 5/A. §, 7/A. § és 8. §-ban foglaltak szükség szerinti 

csatolása szükséges,

szervezet esetén a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6-8. §-ban 

foglaltak szükség szerinti csatolása szükséges

nem tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

13.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartásból való törléssel  kapcsolatos eljárás

Lehetséges

A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatározott esetekben a járási hivatal 

hivatalból, vagy kérelemre törli a földművest a nyilvántartásból.

A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 15. §-ban meghatározott esetekben a járási hivatal 

hivatalból, vagy kérelemre törli a mezőgazdasági termelőszervezetet, illetve az újonnan alapított 

mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból.

A kérelem alapján végzett törlés esetén a nyilvántartásból való törlés megtörténtét és időpontját 

a törlés iránti kérelmen fel kell tüntetni.

A hivatalbóli törlés esetén alakszerű határozatot kell hozni.

A járási hivatal a nyilvántartásból való törlés megtörténtét a „Törölt” megjegyzéssel ellátott 

adatlap másolatával közli. Hivatalbóli törlés esetén a „Törölt” megjegyzéssel ellátott adatlap 

másolatához csatolni kell a törlésről szóló határozatot.

A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 14–15. §-ban meghatározott esetekben a nyilvántartásból 

való törléssel az adatlap megszűnik.

Ha a járási hivatal ellenőrzése során vagy bejelentés alapján észleli, hogy a törlésre tévesen 

került sor, az adatlapot helyre kell állítani.

A 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 17. §-a tartalmazza az adatlapon az újonnan alapított 

mezőgazdasági termelőszervezet státuszra való utalást törlésére vonatkozó szabályokat.

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról                                                             

38/2014. (II.24.) Korm. rendelet a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

részletes szabályairól 

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy 

erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól 

igen nincs igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

14.

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, 

valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

Lehetséges

A mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartás számítógépes adatbázisából díj- és

illetékmentesen szolgáltat adatot. Az adatlap-másolat típusai: adatlap teljes másolat (a

nyilvántartott és a nyilvántartásból törölt adatokat is tartalmazza), adatlap szemle-másolat (csak 

a nyilvántartott adatokat tartalmazza). 

2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

38/2014. (II.24.) Korm. rendelet a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

részletes szabályairól 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről                                                                   

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól 

igen nincs igen tárgyi illetékmentes teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

15.

Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti 

tevékenység során készített munkarészek viszgálata és 

záradékolása

Lehetséges

A földhivatali osztály elvégzi az egységes ingatlan-nyilvántartás részét képező ingatlan-

nyilvántartási térkép alapadatainak változását, megszüntetését vagy bővítését eredményező 

ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálatát, záradékolását, majd e térképi 

változások állami adatok közé történő beillesztését. 

A változási vázrajz záradékolása csak akkor lehetséges, ha az mindenben megfelel az ingatlan-

nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet által előírt rendelkezéseknek. 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről                                                                             

178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv 

elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a 

kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének 

egyes kérdéseiről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól 

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú 

földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól                                                                   

19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti 

tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről 

63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési 

és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról 

és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról  44/2006. (VI.13.) FVM 

rendelet az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az 

alrészletek megjelöléséről 

15/2013. (III.11.) VM rendelet állami alapadatok és térképi 

adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadatok-

tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és 

fenntartásának módjáról,és az állami átvétel rendjéről

nem

az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti

tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM

rendeletben foglalt iratok és munkarészek. 

igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 25 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

16.
Adatszolgáltatás ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és 

térképészeti tevékenység végzése céljából
Lehetséges

A földhivatali osztály az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák 

(megosztás, épületfeltüntetés, telekhatár kitűzés, házhelyosztás, kisajátítási és megvalósulási 

térképek készítése) kötelező alapjául szolgáló térképtári adatszolgáltatást végez. 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről 

178/2008. (VII.3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv 

elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a 

kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének 

egyes kérdéseiről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről384/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások részletes 

szabályairól 

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú 

földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti 

tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről 

63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési 

és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról 

és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 

igen nincs igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

17. Térképmásolat szolgáltatás Lehetséges

A földhivatali osztály az ingatlan-nyilvántartási térképről papír alapon szolgáltat térképmásolatot

hitelesítve, TakarNet-en keresztül az ország egész területéről. 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési 

és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról 

és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról 

igen nincs igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési

határidő 60 nap.
Igen: végzés nem nem nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.

18. Telekalakítási engedélyezési eljárás Lehetséges

1. kérelem: ügy szignálása, iktatása,

2. a kérelem és mellékletei alaki és tartalmi szempontból történő vizsgálata,  

3. közbenső intézkedések: értesítés eljárás megindításáról, jogszabályban előírt esetben függő

hatályú döntés meghozatala, szakhatóság megkeresése, hiánypótlási felhívás kibocsátása,

tényállás tisztázásához okiratok beszerzése, nyilvántartásokból lekérdezések végrehajtása,  

4. döntéshozatal, fellebbezés felterjesztése,

5. döntés közlése, 

6. irattározás

A földhivatal az eljárás során megkeresi az illetékes szakhatóságokat, majd a szakhatóságok

állásfoglalása alapján hozza meg döntését a telekalakítás engedélyezéséről. A telekalakítás

ingatlan-nyilvántartási átvezetésére ezt követően kerülhet sor. 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

384/2016. (XII.2) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól 

19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti 

tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről 

166/2009. (XII.9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról  85/2000. (XI. 8.) FVM 

rendelet a telekalakításról 

25/2013. (IV. 16.) VM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú 

földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól 

44/2006. (VI.13.) FVM rendelet az önálló ingatlanok 

helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről

igen

A 384/2016.(XII.2.) Korm.rendelet 2. számú mellékletében 

foglaltak

igen igazgatási szolgáltatási díj teljes eljárás 1 igen nem nem
Az általános ügyintézési 

határidő 60 nap
Igen: végzés igen igen nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

3300 Eger, Barkóczy u. 7.



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték 

Ákr. 64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő Eljárás fő szabály szerinti fajtája Megengedett hiánypótlások száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó eljárásban meghozható döntés 

feltételét képezi-e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi az eljárás felfüggesztését Ákr. 48. 

§
Jogszabály kizárja-e az eljárás szünetelését Ákr. 49. § Ügyintézési határidő Ákr. 50. § Függő hatályú döntés Ákr. 43. § Szakhatóság közreműködése Ákr. 55. § Szakkérdés vizsgálata Jogszerű hallgatásnak van helye Jogorvoslat fajtája Ákr. 113. §

Jogszabályban meghatározott felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Körzeti erdőtervezés, erdőterv Lehetséges

Az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervezési eljárásban hozott 

döntését az erdőgazdálkodó ügyfél, illetve az eljárás során 

nyilatkozatot tett tulajdonos ügyfél részére a határozatnak az 

ügyfél erdőgazdálkodási tevékenységével vagy tulajdonával 

érintett erdőkre vonatkozó részének megküldésével, további 

ügyfelek részére közhírré tétellel közli. 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 33. §. 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 1-7 §. 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 12-24 §. 

Nem Nincsenek Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Igen Igen 120 nap Nem Igen Igen Igen Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

2.
Erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele, illetve 

nyilvántartásból való törlése
Lehetséges

Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodásra jogosult személyt 

kérelem alapján hatósági nyilvántartásba veszi, ezután illetik 

meg az erdőgazdálkodói jogosultságok, illetve terhelik az 

erdőgazdálkodói kötelezettségek. Az erdőgazdálkodói 

jogosultság megszűnte esetén az erdőgazdálkodót az 

erdészeti hatóság kérelemre, vagy – tudomásszerzés esetén - 

hivatalból törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 17-21. §. 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 21-25 §. 

Igen A használati jog fennállását igazoló okiratok. Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 90 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

3.
Erdő rendeltetésének és üzemmódjának megállapítása, 

megváltoztatása
Lehetséges

Az erdő rendeltetését az erdészeti hatóság hivatalból állapítja 

meg, a rendeltetés módosítását bizonyos körülmények 

fennállása esetén az erdőgazdálkodó, a tulajdonos 

hozzájárulásával kérelmezheti is. Az erdőgazdálkodás 

üzemmódját az erdészeti hatóság az erdő Adattárba történő 

nyilvántartásba vételekor az erdőgazdálkodó erdőtelepítési 

tervben foglalt, vagy a nyilvántartásba-vételi eljárásban tett 

javaslata alapján állapítja meg, illetve az erdőgazdálkodó 

kérelmére módosítja. Az erdőgazdálkodás üzemmódjának az 

erdőgazdálkodó kérelmére történő módosításához a tulajdonos 

hozzájárulása szükséges. A kérelmeknek meghatározott formai 

követelményei nincsenek.   

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 

Nem Nincsenek Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Erdőtelepítés engedélyezése Lehetséges

Erdőtelepítés engedélyeztetéséhez a 61/2017. (XII. 21.) FM 

rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 30. §-ban meghatározott tartalommal bíró 

erdőtelepítési kiviteli tervet kell benyújtani az erdészeti hatóság 

felé. Szabad rendelkezésű erdő telepítéséhez egyszerűsített 

kiviteli terv nyújtandó be a fenti jogszabály 30.§ (2) bekezdés 

szerint. Az erdészeti hatóság a kiviteli tervet elbírálja, dönt 

annak jóváhagyásáról.

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 

Nem Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Erdőterv módosítási eljárás Lehetséges

Ha az erdő rendeltetésében, üzemmódjában, állapotában

bekövetkezett, a körzeti erdőtervezéskor előre nem látott

változás ezt indokolja, az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó 

kérelmére módosíthatja az erdőtervet. Az erdőterv

véghasználati fakitermelést eredményező, illetve az

erdőfelújítás előírást érintő módosítására az erdőgazdálkodó

kezdeményezése esetén a tulajdonos hozzájárulása mellett

kerülhet sor.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és

az erdőgazdálkodásról) 33. §, (8-9) bekezdése szerint.
Nem Nincsenek Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 90 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

6. Erdő igénybevétele Lehetséges

Az erdő igénybevételét jelenti az erdő mezőgazdasági 

művelésbe vonása; az erdő termelésből való kivonásával járó 

létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása; az erdő 

termelésből való időleges kivonásával járó létesítmény 

elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása; az erdő termelésből 

való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű 

használatát időlegesen vagy tartósan akadályozó létesítmény 

elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása, különösen villamos 

vezeték, gázvezeték, távközlő- vagy más közművezeték, sí- és 

egyéb sportpálya létesítése és fenntartása.  

Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes 

engedélye szükséges. Az erdőt kizárólag az engedélyben 

megjelölt határidőn belül, és az abban meghatározott célra 

lehet igénybe venni.

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 

Nem

A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 10-11. §-ban 

meghatározott adattartalommal.   

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 90 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

7. Az éves erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása Lehetséges

Az éves erdőgazdálkodási tevékenység az erdészeti 

hatósághoz benyújtott bejelentés alapján gyakorolható. A 

bejelentés tartalmi elemeit a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 28-29 §-ai 

tartalmazzák, és a NÉBIH által rendszeresített és honlapján 

közzétett formanyomtatványokon kell benyújtani az erdészeti 

hatóság felé az említett jogszabályban megjelölt határidők 

szerint.  

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 

Igen Nincsenek Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem Igen 21 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

8.
Erdészeti szakszemélyzeti, jogosult erdészeti szakszemélyzeti 

névjegyzékbe történő felvétel
Lehetséges

Az erdőgazdálkodónak az erdőgazdálkodási tevékenység 

szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdészeti 

szakszemélyzetet kell alkalmaznia. Az erdészeti hatóság az 

erdészeti munkák szakmai irányítására és az erdő őrzésére, 

valamint az erdőkezelésre jogosult személyekről, illetve 

vállalkozásokról erdészeti szakirányítói névjegyzéket vezet. A 

nyilvántartásba vételhez szükséges adatok listáját a 2009. évi 

XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 98. §-a tartalmazza, és a NÉBIH által 

rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell 

benyújtani az erdészeti hatóság felé.  

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 97-100 §. szerint
Igen

Végzettséget igazoló okirat,  igazolványkép, jogosult 

erdészeti szakszemélyzet esetében  szakmai gyakorlat 

igazolása,  továbbképzésen való részvétel (sikeres vizsga) 

tanúsítványa

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

9. Erdészeti létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárások Lehetséges

Az engedélyköteles erdészeti létesítmények kivételével az 

erdészeti létesítmény létesítését, bővítését, korszerűsítését, 

megszüntetését vagy rendeltetésének megváltoztatását annak 

megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell 

jelenteni az erdészeti hatóság részére. Az erdészeti 

létesítmények közül az erdészeti magánút és annak tartozékai, 

a négy méter átlagos koronaszélességet elérő épített közelítő 

nyom és annak tartozékai, valamint az erdei kerítés – az öt évet 

meg nem haladó időre létesített vadkárelhárító villanypásztor, 

az erdei legeltetés céljából létesített villanypásztor, továbbá a 

magtermés védelme érdekében létesített 120 cm-nél nem 

magasabb vadkárelhárító kerítés kivételével – létesítéséhez, 

bővítéséhez, korszerűsítéséhez, megszüntetéséhez, vagy 

rendeltetésének megváltoztatásához az erdészeti hatóság 

engedélye szükséges. A kiadott engedély öt évre szól

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 

Igen Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

10.
Erdő területén alacsonybb záródás fenntartása, fátlan állapot 

kialakítása, fenntartása 
Lehetséges

Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó által a tulajdonos 

hozzájárulásával beadott kérelemre engedélyezheti az erdő 

területén fátlan állapot kialakítását és fenntartását

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 13. §.
Nem Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

11. Hatósági bizonyítvány kiadása Lehetséges

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél 

kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat 

igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról Nem Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Igen Igen 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem

12.
Lovas és technikai sportverseny engedélyezése erdőben, 

járműküözlekedésre alkalmas út kijelölése
Lehetséges

Erdőben erdészeti feltáróhálózat részét képező utat 

járműközlekedésre az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy 

harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó 

egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki. Erdőben lovas és 

technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó 

hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 91,93 §.
Nem Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

13.
Fásításból és szabad rendelkezésű erdőből történő 

fakitermelés
Lehetséges

 Fásításban tervezett – a fa tövében mérve – 10 centimétert 

meghaladó átmérőjű fa kitermelését, annak megkezdése előtt 

legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti 

hatóság részére.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 12. §.
Igen Részterületet érintő bejelentés esetén térképmelléklet. Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem Igen 21 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

14. Elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység Lehetséges

Ha az erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság felszólítása 

ellenére nem tesz eleget a törvény szerinti erdőgazdálkodási 

kötelezettségének, és ezáltal az erdő fennmaradását vagy 

fejlődését veszélyezteti, a szükséges erdőgazdálkodási 

tevékenységeket az erdészeti hatóság  az erdőgazdálkodó 

költségére elrendeli és elvégezteti.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 106. §.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

15. Erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság kiszabása Lehetséges

Az erdészeti hatóság erdőgazdálkodási bírságot ró ki i arra az 

erdőgazdálkodóra, aki a 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) 107. §-ban 

foglaltakat megsérti, erdővédelmi bírságot szab ki arra, aki a  

törvény 108. §-ban foglaltakat megsérti.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 107-108. §.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Nem Nem Nem Igen Fellebbezés Pest Megyei Kormányhivatal 

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Erdészeti Osztály



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1
felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet 

környezetvédelmi nyilatkozatának elbírálása
Lehetséges

Nyilatkozat benyújtását követően annak vizsgálata, hogy a 

tartalmi és formai követelményeknek megfelel-e, illeték 

megfizetése megtörtént-e, szükség esetén hiánypótlási felhívás 

kibocsátása, hiánytalan kérelem (nyilatkozat) esetén 

szakhatósági állásfoglalás beszerzése, előzmények vizsgálata, 

tényállás tisztázását követően döntés a nyilatkozat 

elfogadásáról/ kötelezés kiadása

1991. évi XLIX. tv. 31. § (1) bek. c) pontja, 2006. évi V. tv. 102. 

§ (3) bek. e) pontja, 106/1995 (IX.8) Korm.rendelet 3-4. §, 14. §
Igen

Nyilatkozat a 106/1995. (IX. 8. ) Korm.rendelet 1. számú 

melléklete szerint
Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Igen Nem Igen Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

2 előzetes vizsgálat Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően a nyilvánosság bevonása 

szabályainak alkalmazása, közzé tétel, szükség esetén 

közmeghallgatás tartása, szakhatóság állásfoglalásának 

beszerzése, szakkérdés vizsgálata, döntés

1995. évi LIII. tv 67. §.,  314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 3-5. 

§
Nem

314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 4. melléklet szerinti 

dokumentáció
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 45 nap, 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

3
szakhatósági közreműködés  üzlet  működési engedélyének 

kiadása során
Lehetséges

kérelem és mellékletei alapján előzetes szakhatósági vagy 

szakhatósági állásfoglalás 

531/2017 ( XII. 29. ) Korm.rendelet 1. melléklet 8. táblázat 9. 

pontja
Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 15 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal 

4
szakhatósági közreműködés hőtermelő létesítmények létesítési 

engedélyezési eljárásában
Lehetséges

kérelem és mellékletei alapján előzetes szakhatósági vagy 

szakhatósági állásfoglalás

531/2017( XII. 29. ) Korm.rendelet 1. melléklet 3. táblázat 

8.9.10. pontja
Nem

314/2005 ( XII. 25. ) Korm.rendelet 13. melléklet, 284/2007 ( X. 

29. ) Korm.rendelet 2. sz. melléklete
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 21 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

5 szakhatósági közreműködés telepengedélyezési eljárásban Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján előzetes szakhatósági vagy 

szakhatósági állásfoglalás

531/2017 ( XII. 29. ) Korm.rendelet 1. melléklet 19. táblázat 

45.46.47.48.49. pontja
Nem 284/2007 ( X. 29. ) Korm.rendelet 2. sz. melléklete Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 21 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

6 előzetes konzultáció Lehetséges

A dokumentáció alapján szakkérdések vizsgálata, nyilvánosság 

bevonása az eljárásba, szóbeli konzultáció tartása , vélemény 

adása a lefolytatandó eljárás során benyújtandó kérelem tartalmi 

követelményeiről

1995. évi LIII. tv 67. § (3).,  314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 

5/A-5/B §
Nem

314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 4. melléklet szerinti 

dokumentáció, 7. melléklet szerinti hatásterület meghatározás
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 30 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

7 környezeti hatásvizsgálati eljárás Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően a nyilvánosság bevonása 

szabályainak alkalmazása, közzé tétel,  közmeghallgatás 

tartása, szakhatóság állásfoglalásának beszerzése, szakkérdés 

vizsgálata, döntés

1995. évi LIII. tv 68-69. §.,  314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 

6-16 §
Nem

314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 6. melléklet szerinti 

dokumentáció ( hatástanulmány), 7. melléklet 
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 105 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

8 környezetvédelmi felülvizsgálat Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, 

tényállás tisztázása, szakhatósági állásfoglalás beszerzése, 

döntés

1995. évi LIII. tv . §. 73-76. §  Nem 12/1996 (VII.4) KTM rendelet 2. melléklet Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

9  teljesítményértékelés elbírálása Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, 

tényállás tisztázása, szakhatósági állásfoglalás beszerzése, 

döntés

1995. évi LIII. tv 77. §. Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

10 egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően a nyilvánosság bevonása 

szabályainak alkalmazása, közzé tétel, szakhatóság 

állásfoglalásának beszerzése, szakkérdés vizsgálata, döntés

1995. évi LIII. tv 70. §.,  314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 17-

20. §
Nem

314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 8. melléklet szerinti 

dokumentáció
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 105 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

11
összevont környezeti hatásvizsgálati és egészséges 

környezethasználat engedélyezési eljárás
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően a nyilvánosság bevonása 

szabályainak alkalmazása, közzé tétel, szakhatóság 

állásfoglalásának beszerzése, szakkérdés vizsgálata, döntés

  314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 24. § Nem
314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 6-8. melléklet szerinti 

dokumentáció
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 130 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

12 egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően a nyilvánosság bevonása 

szabályainak alkalmazása, közzé tétel, szakhatóság 

állásfoglalásának beszerzése, szakkérdés vizsgálata, döntés

1995. évi LIII. tv 70. §.,  314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 

20/A.§
Nem

314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 8. melléklet szerinti 

dokumentáció
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 65 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

13 egységes környezethasználati engedély módosítása Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően a nyilvánosság bevonása 

szabályainak alkalmazása, közzé tétel, szakhatóság 

állásfoglalásának beszerzése, szakkérdés vizsgálata, döntés

1995. évi LIII. tv 70. §.,  314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 

20/A. §
Nem

314/2005.( XII. 25. )  Korm.rendelet 8. melléklet szerinti 

dokumentáció
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

14 környezetvédelmi és természetvédelmi kárelhárítás Lehetséges 90/2007 (IV. 26.) Korm. Rend. 15. § (2) (3) bek. , 16. § (1) bek. Nem 90/2007 (IV. 26.) Korm. Rend. 1. számú melléklet Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

15 környezetkárosodás ellenőrzése, minősítése Lehetséges
6/2009 (IV. 14.)  KvVM-EüM-FVM 1-5. §, 219/2004 (VII. 21.) 

Korm. Rend. 21. §, 22-24. §, 27-30. §
Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

16 kármentesítéshez kapcsolódó hatósági feladatok ellátása Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követőenszakhatóság állásfoglalásának 

beszerzése, szakkérdés vizsgálata, döntés

219/2004 (VII. 21.) Korm. Rend. 21-32. § Nem 219/2004 (VII. 21.) Korm. Rend. 7-9. számú melléklete szerint Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

17 kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követőenszakhatóság állásfoglalásának 

beszerzése, szakkérdés vizsgálata, döntés

219/2004 (VII. 21.) Korm. Rend. 30. § (7) Nem 219/2004 (VII. 21.) Korm. Rend. 10. számú melléklete szerint Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Igen Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

18 tartós környezetkárosodás megállapítása, ellenőrzése Lehetséges tényállás tisztázása, döntés 219/2004 (VII. 21.) Korm. Rend. 36. § (1) bek. Nem Igen Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

19 felszín alatti vízvédelmi bírság Lehetséges tényállás tisztázása, döntés 90/2007 (IV. 26.) Korm. Rend. 6. § (5) bek. , 12. § (1)-(2) bek. Nem Igen Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

20
üzemi vízminőségi kárelhárítási terv jóváhagyása, adatok 

nyilvántartása
Lehetséges

tényállás tisztázása,szakhatóság állásfoglalásának beszerzése,  

döntés
91/2007 (IV.26.) Korm. Rend. 4.§ (2) bek. Nem Igen Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

21
természetben okozott károsodás esetén azonnali beavatkozást 

igénylő intézkedések
Lehetséges tényállás tisztázása, döntés 91/2007 (IV.26.) Korm. Rend. 5.§ (1)-(3) bek. Nem Igen Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

22
természetben okozott károsodás esetén természetvédelmi 

kivizsgálás
Lehetséges tényállás tisztázása, döntés 91/2007 (IV.26.) Korm. Rend. 7-8. § Nem Igen Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

23
természetben okozott károsodás esetén természetvédelmi 

tényfeltárás
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követőenszakhatóság állásfoglalásának 

beszerzése, szakkérdés vizsgálata, döntés

91/2007 (IV.26.) Korm. Rend. 10-12. § Nem 91/2007 (IV.26.) Korm. Rend. 8. § Igen Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

24
természetben okozott károsodás esetén természetvédelmi 

beavatkozás, monitoring, záródokumentáció
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követőenszakhatóság állásfoglalásának 

beszerzése, szakkérdés vizsgálata, döntés

 91/2007 (IV.26.) Korm. Rend. 10-12. § Nem  91/2007 (IV.26.) Korm. Rend.11. § 2. melléklet Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

25 FAVI-val kapcsolatos hatáskörök Lehetséges

adatszolgáltatás feldolgozása, ellenőrzése, hiba esetén az 

adatszolgáltató értesítése, kötelezettség teljesítésének 

elmulasztása vagy nem megfeleő teljesítése esetén előírás 

betartásására kötelezés,kötelezettség teljesítésének 

elmulasztása esetén bírság kiszabása

219/2004 (VII.21.) Korm. Rend. 34. § (3), 35/C. § (1), 35/D. § 

(3)-(4)
Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

26

szakhatósági közreműködés az építésügyi és építésfelügyeleti, 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközlési 

nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb 

műtárgyakkal kapcsolatos, valamint a vízügyi hatóság 

eljárásaiban

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás, előzetes szakhatósági vagy szakhatósági állásfoglalás 

531/2017 ( XII. 29. ) Korm.rendelet 1. számú melléklet 4. 

táblázat 28-33. pontjai, 7. táblázat 3-4. , 16. táblázat 2-3., 9-10., 

22. pontjai

Nem
314/2005 ( XII. 25. ) Korm.rendelet 13. melléklet, 284/2007 ( X. 

29. ) Korm.rendelet 2. sz. melléklete
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen 15/21 nap Nem Nem Nem Igen Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

27 szakkérdések vizsgálata a közlekedési hatóság eljárásaiban Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása

382/2016 (XII. 2. )  Korm.rendelet 1. melléklet 2. táblázat 5. 

pontja
Nem

314/2005 ( XII. 25. ) Korm.rendelet 13. melléklet, 284/2007 ( X. 

29. ) Korm.rendelet 2. sz. melléklete
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

28

szakkérdések vizsgálata műszaki biztonsági hatóság a 

veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló 

létesítményeinek, valamint nyomástartó berendezések és 

nyomástartó létesítmények engedélyezési eljárásában

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapjánszükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása

365/2016 ( XI. 29. ) Korm.rendelet 7. melléklet 3., 8. melléklet 2. 

pontja
Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

29
szakkérdések vizsgálata sajátos építmények építésügyi 

hatósági eljárásában
Lehetséges

kérelem és mellékletei alapjánszükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
31/2014 ( II. 12. ) Korm.rendelet 3/A. melléklet 6-10. pontja Nem

31/2014 ( II. 12. ) Korm.rendelet 2. melléklete  314/2005 ( XII. 

25. ) Korm.rendelet 13. melléklet, 284/2007 ( X. 29. ) 

Korm.rendelet 2. sz. melléklete

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

30
szakkérdések vizsgálata villamosenergia-ipari építésügyi 

engedélyezési eljárásban
Lehetséges

kérelem és mellékletei alapjánszükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
382/2007 ( XII. 23. ) Korm.rendelet4. melléklet 3.táblázat 3. Nem 314/2005 ( XII. 25. ) Korm.rendelet 13. melléklet, Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

31

szakkérdések vizsgálata a bányafelügyelet építésügyi hatósági 

és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint 

ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, 

fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá 

rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásában, 

továbbá a bányafelügyelet bányászati szakigazgatással 

kapcsolatos engedélyezési eljárásaiban

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése, szakvélemény adása
161/2017 ( VI. 28. ) Korm.rendelet 2. melléklet 4. 5.pontja Nem 314/2005 ( XII. 25. ) Korm.rendelet 13. melléklet, Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

32

szakkérdések vizsgálata szennyvíz és szennyvíziszap 

mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárásában, 

az állati eredetű melléktermékek égetését vagy együttégetését 

végző üzem engedélyezésére irányuló eljárásban, valamint nem 

emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek (gyűjtő-

átrakó, előállító) üzem működésének engedélyezésére irányuló 

eljárásban, továbbá halgazdálkodási hatósági eljárásokban

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése, szakvélemény adása
383/2016 ( XII. 2. ) Korm.rendelet 70. §, 71. §, 75. §. Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

33
szakkérdések vizsgálata építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokban
Lehetséges

kérelem és mellékletei alapjánszükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása

312/2012. ( XI: 8. ) Korm.rendelet 6. melléklet III. táblázat 6-11. 

pontjai
Nem

312/2012. ( XI. 8. ) Korm.rendelet 5. melléklet, 314/2005 ( XII. 

25. ) Korm.rendelet 13. melléklet, 284/2007 ( X. 29. ) 

Korm.rendelet 2. sz. melléklete

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

34 HIR  rendszer vezetése Lehetséges

A hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatók adatainak és az 

általuk szolgáltatott negyedéves és éves hulladék adatok 

rögzítése

2012. évi CLXXXV. törvény 83/A. § és 439/2012.(XII.29.) Korm. 

Rend. 4.§ (3)
Igen

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 2, 3 és 4. melléklet 

439/2012.(XII.29.) Korm .rend. 3.§ (1)
Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

35 hulladéklerakók adatszolgáltatása Lehetséges

A hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és 

utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, 

valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az üzemeltető 

összefoglaló jelentésének  vizsgálata 

20/2006.(IV.5) KvVM rend.18.§ (2) Igen 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 5. melléklet Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Igen Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

36 PCB hulladék nyilvántartása és hulladékbírság Lehetséges

PCB-t tartalmazó berendezés üzemeltetője az általa 

jogyszabályban meghatározott feltételekkel vezetett 

nyilvántartásról a Hatóságot tájékoztatja. Az adatokat a Hatóság 

nyilvántartásba veszi és beérkezést követő 30 napon belül az 

országos hatóságnak megküldi. Aki elhasználódott PCB-t 

tartalmazó berendezést üzemeltet, azt a hatóság bírsággal 

sújthatja.

144/2012.(XII.27.) VM rend. 9.§ (4), 10.§ igen Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

37 bontási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartás és ellenőrzése Lehetséges

Hulladékgazdálkodó az általa gyűjtött, kezelt, tevékenysége 

során keletkezett hulladékokról hulladék kódoknak megfelelően 

nyilvántartást vezet, melyet a hatósági ellenőrzések során 

köteles bemutatni. A saját nyilvántartása alapján negyedévente / 

évente a Hatóság részére adatot szolgáltat.

45/2004.(VII.26.) BM-KvVM rend. 10.§ (3), 12.§ Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

38 hulladékgazdálkodási nyilvántartás Lehetséges

Hulladékgazdálkodó az általa gyűjtött, kezelt, tevékenysége 

során keletkezett hulladékokról hulladék kódoknak megfelelően 

nyilvántartást vezet, melyet a hatósági ellenőrzések során 

köteles bemutatni. A saját nyilvántartása alapján negyedévente / 

évente a Hatóság részére adatot szolgáltat.

2012. évi CLXXXV. Tv. 65.§ (5) Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

39 hulladékgazdálkodási ellenőrzés Lehetséges

A környezetvédelmi Hatóság éves terv alapján tervezett 

ellenőrzéseket tart, melyek során ellenőrzi a hulladékgazdálkodó 

engedélyben foglalt kötelezettségeinek teljesítését.

20/2006.(IV.5.) KvVM rend. 14.§, 2012. évi CLXXXV. Tv. 82.§ 

(1)-(2) 
Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

40 hulladékgazdálkodási kötelezés Lehetséges

A Hatóság a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok 

megsértése esetén hivatalbóli eljárás keretében kötelezi a 

környezethasználót, hulladékbirtokost.

20/2006.(IV.5.) KvVM rend. 15.§ (4), 2012. évi CLXXXV. Tv. 

56.§ (4), 61.§ (6), 65.§ (5), 84.§ (1)-(3)
Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

41 hulladékgazdálkodási felügyeleti díj Lehetséges
Engedélyes minden év február 28-ig a hatóság részére 

felügyeleti díjat köteles fizetni.
2012. évi CLXXXV. Tv. 82/A.§ (1) Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

42 hulladékgazdálkodási bírság Lehetséges

Hivatalból indított eljárás keretében a Környezetvédelmi 

Hatóság szemlét tart, melynek keretében meghatározott 

hulladékmennyiségre vonatkozóan, annak veszélyességének és 

környezetszennyezést előidéző tulajdonságainak 

figyelembevételével hulladékgazdálkodási bírságot szab ki. 

271/2001.(XII.21.) Korm. Rend. 2.§ (1), 2012. évi CLXXXV. Tv. 

86.§ (1) 
Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

43 hulladékgazdálkodási engedélyezés (gyűjtő) Lehetséges

Ügyfél kérelmére indult eljárásban a benyújtott dokumentáció 

szakmai átvizsgálását és szükség esetén hiánypótlást követően 

társhatóságok bevonásával történik az engedélyezés.

2012. évi CLXXXV. Tv. 12.§,  439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

7.§
Nem 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7.§ szerint Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 55 nap Igen: határozat Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

44
hulladék kereskedelmének és közvetítésének nyilvántartásba 

vétele
Lehetséges

Kérelmre indult eljárásban a benyújtott kérelem és mellékleteinek 

szakmai szempontú vizsgálatát követően történik a HIR 

rendszerben az adatok rögzítése.

2012. évi CLXXXV. Tv. 13.§, 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

2-5.§
Igen 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 3.§ szerint Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

45 hulladékgazdálkodási engedélyezés (kezelés) Lehetséges

Ügyfél kérelmére indult eljárásban a benyújtott dokumentáció 

szakmai átvizsgálását és szükség esetén hiánypótlást követően 

társhatóságok bevonásával történik az engedélyezés.

2012. évi CLXXXV. Tv. 8.§-10.§, 439/2012. (XII.29.) Korm. 

rendelet 9.§
Nem 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9.§ szerint Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 55 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

46 hulladékgazdálkodási engedélyezés (szállítás) Lehetséges

Ügyfél kérelmére indult eljárásban a benyújtott dokumentáció 

szakmai átvizsgálását és szükség esetén hiánypótlást követően 

társhatóságok bevonásával történik az engedélyezés.

2012. évi CLXXXV. Tv. 14.§, 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

7.§
Nem 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7.§ szerint Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 55 nap Igen: határozat Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

47 hulladékgazdálkodási engedélyezés (hasznosítás) Lehetséges

Ügyfél kérelmére indult eljárásban a benyújtott dokumentáció 

szakmai átvizsgálását és szükség esetén hiánypótlást követően 

társhatóságok bevonásával történik az engedélyezés.

2012. évi CLXXXV. Tv. 15.§, 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 

9.§
Nem 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9.§ szerint Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 55 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédemi Osztály



48 hulladékgazdálkodási engedélyezés (ártalmatlanítás) Lehetséges

Ügyfél kérelmére indult eljárásban a benyújtott dokumentáció 

szakmai átvizsgálását és szükség esetén hiánypótlást követően 

társhatóságok bevonásával történik az engedélyezés.

2012. évi CLXXXV. Tv. 16.§-18.§, 439/2012. (XII.29.) Korm. 

rendelet 9.§
Nem 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9.§ szerint Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 55 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

49 hulladéklerakó rekultivációja Lehetséges

Ha jogszabály szerinti beavatkozásra nincs szükség, a 

Környezetvédelmi Hatóság a benyújtott rekultivációs terv alapján 

engedélyezi a terület rekultivációját 

20/2006.(IV.5) KvVM rend.15.§ Nem 20/2006.(IV.5) KvVM rend. 4. melléklet Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 55 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

50
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőkről és 

nyilvántartásba vettekről hatósági nyilvántartás vezetése
Lehetséges

A hulladékgazdálkodó és nyilvántartásba vett szervezetek által 

beküldött KAR lapok OKIR-ban történő rögzítése alapján.
2012. évi CLXXXV. Tv. 80.§ (3) Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

51 hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás ellenőrzése Lehetséges
A hulladékbirtokosok által OKR-ban negyedévente / évente 

szolgáltatott adatlap csomagok formai és szakmai ellenőrzése.
309/2014.(XII.11) Korm. Rend. 15.§ Igen Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

52

hulladékgyűjtő udvar, üzemi gyűjtőhely, hulladéktároló udvar, 

komposztáló telep, átrakó állomás, válogatómű üzemeltetési 

szabályzatának jóváhagyása

Lehetséges

Kérelemre indult eljárásban az ügyfél által benyújtott szabályzat 

szakmai ellenőrzése, szükség esetén hiánypótoltatása és 

jóváhagyása. Az eljárás az engedélykérelemmel egyidejűleg 

kerül lefolytatásra.

246/2014.(IX.29.) Korm. Rend. 10.§, 17.§, 21.§, 23.§, 26.§, 

28.§
Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

53 szakhatósági közreműködés telepengedélyezési eljárásban Lehetséges

A területileg illetékes jegyző kérelmére a Környezetvédelmi 

Hatóság a benyújtott környezetvédelmi tervfejezet szakmai 

szempontú áttanulmányozását követően adja meg az 

állásfoglalását.

531/2017.(XII.29.) Korm. Rend. 1. melléklet 19. pont 45. alpont Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen 21 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

54
levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés és éves levegőtisztaság-

védelmi jelentés (LAL és LM bejelentés) fogadása
Lehetséges

adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás bejeletésének 

vizsgálata
306/2010(XII.23.) Korm. Rend. 31.§ (1)-(2) Igen Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

55 levegőtisztaság-védelmi ellenőrzés Lehetséges levegővédelmi követelmények betartásának ellenőrzése 6/2011.(I.14.) VM rend. 5.§ (2), 13.§ (2)-(3), 18.§ (3) Nem Igen Illeték Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

56 levegőtisztaság-védelmi kötelezés Lehetséges
mérésre kötelezés, tevékenység megtiltása, korlátozása, 

felfüggesztése

6/2011.(I.14.) VM rend. 13.§ (3), 18.§ (3), 306/2010(XII.23.) 

Korm. Rend.   25.§ (2), 30.§ (2),35.§ (1)-(4)
Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

57 levegőtisztaság-védelmi bírság Lehetséges levegővédelmi szabályok megsértése esetén bírság kiszabása 306/2010(XII.23.) Korm. Rend. 34.§ (1) Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

58

levegőtisztaság-védelmi engedélyezés (légszennyező forrás 

létesítése, teljesítmény bővítése, élettartamát meghosszabbító 

felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének 

megkezdése esetén)

Lehetséges levegővédelmi követelmények előírása 306/2010(XII.23.) Korm. Rend. 22.§ Nem műszaki dokumentáció Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

59 helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése Lehetséges létesítési, üzemeltetési engedély kiadása, mérések előírása 306/2010(XII.23.) Korm. Rend. 25.§ Nem műszaki dolumentáció Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

60 diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi engedélyezése Lehetséges
bejelentésre kötelezett diffúz források körének megállapítása, 

levegővédelmi követelmények előírása
306/2010(XII.23.) Korm. Rend. 26.§ (3) Nem műszaki dolumentáció Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

61 levegőminőségi terv készítése Lehetséges

jogszabályban meghatározott szennyező anyagok  határérték 

feletti koncentrációja esetén megfelelő intézkedést tartalmazó 

terv készítése

306/2010(XII.23.) Korm. Rend. 14.§ (4) Nem Igen Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

62
zaj- és rezgésvédelem kötelezések (mérés, számítás , 

vizsgálat)
Lehetséges

mérés, számítás, vizsgálat végzésére kötelezés zajvédelmi 

követelmények ellenőrzése érdekében
284/2007.(X.29.) Korm. Rend. 3.§ (3), 5.§ (4), 14.§ (2) Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

63 zajvédelmi bírság Lehetséges jogszabályban foglaltak megsértése esetén bírság kiszabása 284/2007.(X.29.) Korm. Rend. 26.§ (1) Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

64 fokozottan zajos terület kijelölése Lehetséges
azon terület kjelölése, ahol a zajszint nem csökkenthető 

határértékre
284/2007.(X.29.) Korm. Rend. 19.§ Nem Igen Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

65 zajkiocsátási határérték megállapítása Lehetséges
üzemi vagy szabadidős zajforrás esetén határértékek 

megállapítása
284/2007.(X.29.) Korm. Rend. 10.§ (1)-(2) Igen Igen Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

66 zajterhelési határérték betartása alóli felmentés Lehetséges
benyújtott kérelem megvizsgálását követően döntés a felmentés 

megadásáról
284/2007.(X.29.) Korm. Rend. 11.§ (5) b) Igen Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Nem Igen 60 nap Igen: határozat Nem Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

67
intézkedési terv benyújtásra kötelezés és intézkedési terv 

elbírálása
Lehetséges

határérték túllépés esetén intézkedési terv készítésére 

kötelezés, majd jóváhagyás és az abban foglaltak betartatása
284/2007.(X.29.) Korm. Rend. 17.§ (1), (3) Nem Igen Illeték Sommás eljárás 2 Igen Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

68 bejelentésköteles példányok egyedi jelölése Lehetséges
szükséges esetben jelölés módjának meghatározása, 

fotódokumentáció készítése, nyilvántartásba vétel
 292/2008 (XII. 10.) Korm. rend 5. § Nem  292/2008 (XII. 10.) Korm. rend. Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

69
Natura 2000 gyepterület október 31. és április 23. között történő 

legeltetése
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
269/2007 (X. 18.) Korm. rend. 4. § (4)  bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

70 Natura 2000 gyepterületen a nád irtása Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
 269/2007 (X. 18.) Korm rend. 4. § (4)  bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

71

védelemben részesülő állatfajok egyedének tartásához, 

hasznosításához, bemutatásához, valamint az egyed tartójának, 

hasznosítójának személyében bekövetkező változáshoz 

szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
348/2006 (XII. 23.) Korm. rend 3. § (1) bek., 17. § (1) bek. Igen 348/2006 (XII. 23.) Korm. rend Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

72 természetvédelmi kártalanítás Lehetséges

A kártalanítási igényt a kártalanításra jogosult a kár 

bekövetkezésétől vagy az arról történt tudomásszerzéstől 

számított 30 napon belül jogosult benyújtani.Hiányos kérelem 

esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a hiányok pótlását 

követően szakvélemények beszerzése,szakkérdés vizsgálata  

döntés

 276/2004 (X. 8.) Korm. Rend. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

73

védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 

területen a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé 

alakításához szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
275/2004 (X. 8.) Korm. Rend. 9. § (2) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

74
védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 

területen a terület helyreállításához szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
275/2004 (X. 8.) Korm. Rend. 9. § (2) bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

75

védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 

területen az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú 

energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá 

nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, 

kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél 

a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport 

mederfenntartási céllal történő kivágáshoz szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
275/2004 (X. 8.) Korm. Rend. 9. § (2) bek. Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

76

védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 

területen a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló 

közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a 

technikai jellegű sporttevékenység folytatásához szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
275/2004 (X. 8.) Korm. Rend. 9. § (2) bek. Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

77
terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának ténye ingatlan-

nyilvántartásba való bejegyzése, onnan való törlése
Lehetséges

Adatok ellenőrzése, földhivatali szervezeti egység 

megkeresése.
1996. évi 53. tv 26. § (2) bek. Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

78 terület ideiglenes védetté nyilvánítása Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
1996. évi 53. tv 27. § (1) bek. Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

79
országos jelentőségű védett természeti területen erdőben való 

fakitermelés vegetációs idő alatt
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 33. § (4) bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

80
védett természeti területen repülés számára tiltott vagy 

korlátozott légtér kijelölésének kezdeményezése
Lehetséges

Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
1996. évi 53. tv 35. § (1) bek. c) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

81
védett természeti területen termőföld hasznosítási kötelezettség 

felfüggesztése
Lehetséges

Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
1996. évi 53. tv 35. § (3) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

82

védett természeti területen közúton való közlekedés 

(tartózkodás), víziúton hajózási tevékenység korlátozásának, 

megtiltásának kezdeményezése az útügyi, illetve a hajózási 

hatóságnál

Lehetséges  szakvélemények beszerzése, hatóság megkeresése 1996. évi 53. tv 37. § (1) bek. Nem Igen 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

83
védett természeti területen való közlekedés, tartózkodás 

megtiltása, korlátozása
Lehetséges

Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
1996. évi 53. tv 37. § (2) bek. Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

84

védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy 

jogellenes zavarása esetén a tevékenység folytatásától való 

eltiltás

Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
1996. évi 53. tv 37. § (3) bek. Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

85

védett természeti területen kezdeményezése az építési, 

telekalakítási tilalomnak illetőleg egyéb, jogszabályban 

meghatározott használati korlátozás elrendelésének

Lehetséges  szakvélemények beszerzése, építési hatóság megkeresése 1996. évi 53. tv 37. § (4) bek. Nem Igen 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

86

védett természeti területen kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez 

szükséges engedélyezés, kivéve, ha a kutatást országos 

jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek. a) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

87

védett természeti területen a gyep feltöréséhez, felújításához, 

felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz 

szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek. b) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

88

védett természeti területen a terület helyreállításához, 

jellegének, használatának megváltoztatásához szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek. c) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

89

védett természeti területen termőföldnek nem minősülő 

földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a 

megváltoztatásához szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek. d) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Igen Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

90

 védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről 

szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás 

legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek. e) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

91

védett természeti területen nád és más vízinövényzet 

égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló 

és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített 

tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtásához 

szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek. f) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

92

védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok 

és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét 

befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek. g) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

93
védett természeti területen horgászathoz szükséges 

engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek. h) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

94

védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények 

rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű 

sporttevékenység folytatásához szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek. i) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

95

védett természeti területen járművel történő közlekedéshez 

szükséges engedélyezés, az arra kijelölt utak, az engedélyezett 

tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a 

feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – 

személyek járművei kivételével 

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv 38. § (1) bek.j) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

96

védett természeti területen eredeti állapot helyreállítására, 

különösen a károsodott természeti érték és terület, továbbá a 

védett természeti érték és terület helyreállítására, illetve a 78/A. 

§ esetében a Kt. és a külön jogszabályokban meghatározottak 

szerinti megelőzési, illetve helyreállítási intézkedésre való 

kötelezés

Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
1996. évi 53. tv 77. § Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

97

védett természeti területen korlátozása, felfüggesztése vagy 

megtiltása a védett természeti értéket és területet károsító vagy 

súlyosan veszélyeztető tevékenységeknek

Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
1996. évi 53. tv 78. § (1) bek. Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

98

védett természeti területen védett fasorban lévő, valamint egyes 

védett fák és cserjék természetes állapotának 

megváltoztatásának engedélyezése

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (5) bek. Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

99
természeti területen a gyep és nádas művelési ág 

megváltoztatásához szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 21. § (1) bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

100
természeti területen a gyep, valamint a nád és más 

vízinövényzet égetéséhez szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 21. § (1) bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

101
védett természeti területen a vadászati hatóságnál 

állományszabályozás kezdeményezése
Lehetséges  szakvélemények beszerzése, vadászati hatóság megkeresése 1996. évi 53. tv. 34. § (4) bek. Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

102
fokozottan védett természeti területre történő belépés 

engedélyezése
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 40. § (1) bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

103
Natura 2000 terület kijelölésének, feloldásának tényének 

ingatlan-nyilvántartásban való feljegyzés kezdeményezése
Lehetséges

Adatok ellenőrzése, földhivatali szervezeti egység 

megkeresése.
1996. évi 53. tv. 41/A. § (2) bek. Nem Igen 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

104

védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy 

szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (3) bek.a) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

105

védett növényfaj egyedének birtokban tartásához, 

adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe 

történő telepítéséhez szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (3) bek.b) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

106

védett növényfaj egyedének külföldre viteléhez, az országba 

behozatalához, az országon való átszállításához szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (3) bek.c) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

107
védett növényfaj  egyedének preparálásához szükséges 

engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (3) bek.d) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

108

védett növényfaj egyedének betelepítéséhez, 

visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (3) bek.e) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

109
védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési 

kísérlethez szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (3) bek.f) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal



110
védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő 

felhasználásához szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (3) bek.g) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

111
védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges 

géncseréjéhez szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (3) bek.h) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

112

védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag bank 

létrehozásához, védett növényfaj gén- és szaporítóanyag 

bankban történő elhelyezéséhez szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (4) bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

113

fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének 

vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, 

elpusztításához, megszerzéséhez szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 42. § (6) bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

114
védett állatfaj állományának szabályozásához szükséges 

engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.a) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

115

védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, 

elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.b) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

116
védett állatfaj egyedeinek szaporításához szükséges 

engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.c) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

117
védett állatfaj egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a 

preparátumok birtokban tartásához szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.d) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

118
védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő 

tartásához szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.e) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

119

védett állat hazai állatfaj-állományának külföldi állományból 

származó egyeddel történő kiegészítéséhez szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.f) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

120
védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncseréhez 

szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.g) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

121
védett állatfaj egyedének cseréjéhez, adásvételéhez szükséges 

engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.h) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

122

védett állatfaj egyedének külföldre viteléhez, onnan történő 

behozatalához, az országon való átszállításához szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.i) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

123
védett állatfaj egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez 

szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.j) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

124
védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási 

módszer alkalmazásához szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.k) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

125
védett állatfaj egyede fészkének áttelepítéséhez szükséges 

engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.l) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

126
védett állatfaj egyedének háziasításához szükséges 

engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 43. § (2) bek.m) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

127

állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett 

állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, 

telephelyek kialakításához, fenntartásához, üzemeltetéséhez 

szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 44. § (1) bek. Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

128

barlangi képződmények kimentéséhez, hasznosításához, 

értékesítéséhez, külföldre juttatásához szükséges 

engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv.51. § (1) bek. Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

129

barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, 

kísérlethez, gyűjtéshez szükséges engedélyezés, kivéve, ha a 

kutatást az igazgatóság végzi

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 51. § (3) bek.a) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

130 barlangi búvármerüléshez szükséges engedélyezés Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 51. § (3) bek.b) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

131

az (1) bekezdés b) pontja kivételével barlangi műszaki 

beavatkozáshoz, így különösen bejárat vagy barlangszakasz 

lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok felújításához, 

helyreállításához szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 51. § (3) bek.c) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

132 barlangban történő filmforgatáshoz szükséges engedélyezés Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 51. § (3) bek.d) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

133

barlang felszíni védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben 

[48. § (5) bekezdés] meghatározott tevékenységekhez 

szükséges engedélyezés

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 51. § (3) bek.e) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

134
védett ásványok, ősmaradványok gyűjtéséhez, forgalomba 

hozatalához, külföldre viteléhez szükséges engedélyezés
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1996. évi 53. tv. 52. § (4) bek. Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

135
EU bizonylat kiállítás görög teknős, mór teknős és szegélyes 

teknős esetében
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően döntés
292/2008 (XII. 10.) Korm. Rend. 3. § Nem  292/2008 (XII. 10.) Korm. rend. Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

136
az Egyezményben és a tanácsi rendeletben meghatározott 

nyilvántartások vezetése (CITES)
Lehetséges CITES adatok folyamatos feltöltése a nyilvántartásba 292/2008 (XII. 10.) Korm. Rend. 3. §, 15. § Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

137
bejelentésköteles példányok nyilvántartásba vétele, származási 

igazolás kiállítása
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően döntés
292/2008 (XII.10.) Korm. Rend. 6. § Nem  292/2008 (XII. 10.) Korm. rend. Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

138 tenyésztői bizonylat kiállítása Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően döntés
292/2008 (XII. 10.) Korm. Rend. 7. § Nem  292/2008 (XII. 10.) Korm. rend. Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

139 természetvédelmi ideiglenes intézkedési jog Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés

292/2008 (XII. 10.) Korm rend. 20. § (1); 1996. évi 53. tv. 78. § 

(4)
Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

140 természetvédelmi bírság Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés

292/2008 (XII.10.) Korm rend. 23. § (3); 1996. évi 53. tv. 80. § 

(2)
Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

141 természetvédelmi kötelezés Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés

22/1998 (II.13.) Korm. Rend. 3. § (3)-(5); 1996. évi 53. tv. 77-

78. § 
Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

142 természetvédelmi korlátozás Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
12/2005 (VI. 17.) KvVM rend. 2-3. § Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

143
természetvédelmi hatósági engedélyezés az éti csiga gyűjtésére 

és hasznosítására vonatkozóan
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
19/2006 (III.31.) KvVM Rend. 1-3. § Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

144

Különösen veszélyes állat egyede tartásának, szaporításának, 

elidegenítésének, másik állatkertbe történő át- vagy 

kihelyezésének, országba történő behozatalának, országból 

történő kivitelének, illetve bemutatásának természetvédelmi 

engedélyezése

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
85/2015 (XII.17.) FM rend. 11-21. § Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

145

az állandó menazséria létesítéséhez és működtetéséhez 

szükséges engedélyezési eljárásában természetvédelmi 

szakérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
222/2007 (VIII. 29.) Korm. Rend. 3. § (3) bek. b) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

146

szakhatósági közreműködés pirotechnikai termék védett 

természeti területen való felhasználásának engedélyezése 

során

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján előzetes szakhatósági vagy 

szakhatósági állásfoglalás 
329/2007 (XII. 13.). Korm. rend. 14/A. § (5) és 4. sz. melléklet Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

147

Ex lege védett természeti területek kiterjedésének (forrás, láp, 

víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár) egyedi határozattal 

történő megállapítása

Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
1996. évi 53. tv. 26. § (3) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

148
Állatkert részére cápa behozatalának, utaztatásának, illetve 

bemutatásának engedélyezése
Lehetséges

Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1998. évi 28. tv. 40. § (5) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

149

Közepesen veszélyes állat egyede tartásának, szaporításának, 

elidegenítésének, megvételének, felügyelete átengedésének, 

eladásra való felkínálásának, országba történő behozatalának, 

országból történő kivitelének, illetve bemutatásának 

engedélyezése

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
85/2015. (XII.17.) Fm. Rend. 11-21. §; 1998. évi 28. tv. 21. § (2) Nem Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 90 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

150

Elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyede tartásának, 

szaporításának, elidegenítésénak, tartása átengedésénak, 

országba történő behozatalának bejelentése

Lehetséges
Hiányos kérelem esetén tartalmi, formai hiánypótlás kiadása, a 

hiányok pótlását követően szakvélemények beszerzése,döntés
1998. évi 28. tv. 21. § (3) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

151 Veszélyes állatok nyilvántartásának vezetése Lehetséges bejelentés, kérelem érkezése után feltöltés a nyilvántartásba 1998. évi 28. tv. 21. § (7) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

152 Állatvédelmi bírság kiszabása Lehetséges
Hivatalból induló eljárás, tényállás tisztázása,szakvélemények 

beszerzése,  döntés
1998. évi 28. tv. 43. § (1)-(2) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

153
CITES hatálya alá tartozó tokfajok élő példányainak tartásának, 

tenyésztésének bejelentése és erről nyilvántartás vezetése
Lehetséges bejelentés érkezése után feltöltés a nyilvántartásba 292/2008 (XII.10.) Kor. Rend. 16. § Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

154

Natura 2000 területre közvetlen kihatással lévő vagy azt 

közvetlenül érintő más hatósági eljárás során szakhatósági 

közreműködés a vízgazdálkodási, vízvédelmi hatósági 

eljárásokban

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján előzetes szakhatósági vagy 

szakhatósági állásfoglalás 
1996. évi 53. tv. 39. § (2) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

155

Fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és 

Natura 2000 területen történő engedélyezése során 

mezőgazdasági eljárásban természetvédelmi szakkérdés 

vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 73. § Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

156

Kötelező növényvédelmi technológia - zárlati károsító 

elterjedésének megelőzése érdekében, országos jelentőségű 

védett természeti területen történő - alkalmazásának 

elrendelésére irányuló engedélyezése során mezőgazdasági 

eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 74. § Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

157

Szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának 

engedélyezése, továbbá a nem mezőgazdasági eredetű nem 

veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának 

engedélyezési engedélyezése során mezőgazdasági eljárásban 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 75. § (1) b) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

158

Kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve 

fajtaszelekciós munka céljára a külön jogszabályban 

meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos 

károsítónak, illetve az egyéb, Magyarországon nem honos, 

életképes növényi károsító bármely fejlődési alakjának, 

tenyészetének Magyarországra való behozatala 

engedélyezésére irányuló engedélyezése során mezőgazdasági 

eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 70. § (2) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

159

Nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre 

és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi 

szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 

1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk 

(1) bekezdés a) és e)-j) pontjaiban meghatározott 

tevékenység(ek)et végző üzem működésének engedélyezésére 

irányuló eljárásban  természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges

kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása, az eljárás 

hivatalból is indulhat

383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 70. § (3) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

160

Védett természeti területen, Natura 2000 területen található 

nemzetközi vagy kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken történő 

vízivad vadászat rendjének szabályozására irányuló vadászati 

eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges

kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása, az eljárás 

hivatalból is indulhat

383/2016.(XII.2.) Kor. Rend. 76. § (1) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

161

Védett természeti területen és Natura 2000 területen található 

vizes területek védősávjának ólomsörét használatának 

vonatkozásában való kijelölésére irányuló vadászati eljárásban 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges

kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása, az eljárás 

hivatalból is indulhat

383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 76. § (2) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

162

Védett természeti területen természetvédelmi szakkérdés 

vizsgálata (a szelektív méregnek a vadgazdálkodási, humán- 

vagy állat-egészségügyi indokok alapján történő alkalmazására 

irányuló vadászati eljárásban,  továbbá a mesterséges 

vadtenyésztési tevékenység folytatására, vad zárttéri tartására, 

valamint vad vadászterületre történő kiengedésére irányuló 

vadászati eljárásban)

Lehetséges

kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása, az eljárás 

hivatalból is indulhat

383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 76. § (3) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
Pest Megyei 

Kormányhivatal

163

A jogszabályban meghatározott vadászati idény védett 

természeti területen történő meghosszabbítására, rövidebb 

időszakban történő megállapítására, egy vagy több vadfaj 

vadászatának a vadászati idényen belüli megtiltására vagy 

korlátozására irányuló vadászati eljárásban természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 76. § (4) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

164

A vadászati tilalmi időben apróvad fajra vonatkozó vadászat 

védett természeti területen, vízivad esetén védett természeti 

területen vagy Natura 2000 területen való engedélyezésére és 

elrendelésére irányuló vadászati eljárásban természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 77. § (1) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal



165

A védett természeti területre vonatkozó vadgazdálkodási 

üzemterv jóváhagyására irányuló vadászati eljárásban 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 77. § (2) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

166

Vadászterület határának megállapítására irányuló vadászati 

eljárásban, ha a vadászterület védett természeti területet 

osztana meg, természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 77. § (1) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

167

Vadászati jog kényszerhasznosításának elrendelésére irányuló 

vadászati eljárásban, ha a kényszerhasznosított vadászterület 

határa védett természeti területet oszt meg természetvédelmi 

szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII. 2.) Kor. Rend. 78. § (1) a) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

168

Madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra 

engedélyezett vagy más eszközzel való zavarására, 

megrongálására vagy elpusztítására vonatkozó tilalom alóli 

felmentés megadására irányuló vadászati eljárásban  

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 78. § (1) b) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

169

Természetvédelmi szakkérdés vizsgálata (védett természeti 

területen, Natura 2000 területen található halgazdálkodási 

vízterületen vagy annak egy részén az őshonos halfajokra 

meghatározott tilalmi idő megrövidítésére és a tilalmi idő alóli 

felmentés engedélyezésére irányuló halászati eljárásban; a 

Hhvtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott halászati 

eljárásban; országos jelentőségű védett természeti területen, 

Natura 2000 területen a halászati és horgászati méret- vagy 

mennyiségi korlátozás alóli felmentés megadására irányuló 

halászati eljárásban; a halállományt veszélyeztető gerinces 

állatfajok állományának riasztására, gyérítésére való kötelezés 

elrendelésére irányuló halászati eljárásban; az őshonos 

halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok elleni 

védekezés elvégzésére, elvégeztetésére való kötelezés 

elrendelésére irányuló halászati eljárásban; országos 

jelentőségű védett természeti területen a halgazdálkodási terv 

jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv 

módosításának jóváhagyására, valamint a halgazdálkodási terv 

hivatalból történő módosítására irányuló halászati eljárásban; 

Natura 2000 területet érintő, a jóváhagyott halgazdálkodási terv 

módosításának jóváhagyására és a halgazdálkodási terv 

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 71. § Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

170

Védett természeti területen található erdő esetén 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata (erdei épület, erdei 

vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, 

bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, 

lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, 

fennmaradására vagy a rendeltetésének megváltoztatására 

irányuló erdészeti eljárásban, az erdészeti szaporítóanyag 

gyűjtésének engedélyezésére irányuló erdészeti eljárásban, az 

erdőterv megállapítására és módosítására irányuló erdészeti 

eljárásban, a természetes, természetszerű és származék erdő 

természetességű, állami tulajdonú erdőben a tarvágás 

engedélyezésére irányuló erdészeti eljárásban, az erdőnek 

közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként, erdei 

farakodóként és készletező helyként, erdészeti létesítményhez 

tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és 

tűzpásztaként fátlan állapotban tartás engedélyezésére irányuló 

erdészeti eljárásban, az erdőterület igénybevételére vonatkozó 

elvi engedély megadására irányuló erdészeti eljárásban, az 

erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló 

erdészeti eljárásban,  az engedély nélkül vagy engedélytől 

eltérően telepített faállomány fennmaradásának 

engedélyezésére irányuló erdészeti eljárásba, az erdőtelepítési-

kivitelezési terv jóváhagyása iránti erdészeti eljárásban,  

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 63. § (1) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

171

Védett természeti területen lévő természetes és természetszerű 

erdő, valamint a természetes és természetszerű erdő, valamint 

a nem erdő művelési ágú védett területek kétszáz méteres 

körzetében a fásítás és a szabad rendelkezésű erdő telepítése 

feltételeinek meghatározására, tiltására irányuló erdészeti 

eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 69. § (3) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

172

Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 

területeken erdészeti eljárásban természetvédelmi szakkérdés 

vizsgálata (erdő esetén az erdőterület igénybevételére 

vonatkozó elvi engedély megadására, az erdőterület 

igénybevételének engedélyezésére, az engedély nélkül vagy az 

engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásáról 

határozó, erdő esetén az erdőtelepítési-kivitelezési terv 

jóváhagyása iránti, önerdősülés teljes vagy részleges 

felszámolására vagy erdőként, illetve szabad rendelkezésű 

erdőként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban)

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 69. § (4) (5) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

173

Tájképvédelmi rendeltetésű erdő esetén erdészeti eljárásban 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata (erdő esetén az 

erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély 

megadására, az erdőterület igénybevételének engedélyezésére, 

új erdő telepítésekor az erdő elsődleges és további 

rendeltetésének megállapítására és az erdő elsődleges és 

további rendeltetése megváltoztatására irányuló eljárásban)

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 69. § (6) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

174
Erdőterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos 

erdészeti eljárásban természetvédelmi szakkérdés vizsgálata
Lehetséges

kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 69. § (7) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

175

A növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek 

országos jelentőségű védett természeti területen található 

erdőterületen történő tömeges elszaporodása esetén az 

erdőgazdálkodót a szükséges védekezés elvégzésére kötelező 

döntés irántierdészeti eljárásban természetvédelmi szakkérdés 

vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
383/2016. (XII.2.) Kor. Rend. 69. § (8) Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

176

Földhivatali újrahasznosítási eljárásban, ha a földrészlet az 

ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett 

természeti területen vagy Natura 2000 területen van 

természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
373/2014. (XII.31.) Korm. Rend. 2. melléklet A) I/4 Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

177

Természetvédelmi szakkérdés vizsgálata földhivatali eljárásban, 

ha a termőföld az ingatlan-nyilvántartás szerint országos 

jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen 

vagy barlang felszíni védőövezetén van (termőföld végleges 

más célú hasznosítására vonatkozó, termőföld időleges más 

célú hasznosítására és a termőföld engedély nélküli más célú 

hasznosítására irányuló eljárásban)

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása

373/2014. (XII.31.) Korm. Rend. 2. melléklet A) II/8; 2. melléklet 

A) III/12., 2.
Nem Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

178

Földhivatal telekalakítási eljárásban, ha a telekalakítás olyan 

ingatlant érint, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban országos 

jelentőségű védett természeti terület, törvény erejénél fogva 

védett forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár, 

természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai folyosó, 

természeti emlék, barlang felszíni védőövezet jogi jelleg ténye 

van feljegyezve természetvédelmi szakkérdés vizsgálata

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján szükség esetén hiánypótlási 

felhívás kezdeményezése,  szakvélemény adása
373/2014. (XII.31.) Korm. Rend. 4. melléklet A) Nem Igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal

179

szakhatósági közreműködés a védett természeti területre 

közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más 

hatósági eljárás során 

Lehetséges
kérelem és mellékletei alapján előzetes szakhatósági vagy 

szakhatósági állásfoglalás 
1996. évi 53. tv. 39.§ (1) Nem igen Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen Nem Igen Igen Nem Fellebbezés

Pest Megyei 

Kormányhivatal



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

A kérelem előterjesztéséhez 

kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően 

csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-

e hiányzó bizonyíték Ákr. 64. § 

(1) bekezdése

Az eljárás lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1
A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti 

kérelmek elbírálása
Lehetséges

A kérelemre indult eljárásban a hatóság beszerzi az ügyfélre 

vonatkozó biztosítási idő-, illetve kereseti adatokat. Sor kerül 

az ügyfél komplex minősítésére. A komplex minősítés 

eredménye és a beszerzett adatok alapján megállapítja a 

hatóság az ellátást. Jogosultság hiányában elutasító határozat 

készül.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet Igen
Orvosi beutaló, Nyilatkozat a 

szakértői minősítéshez
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

2
A megváltozott munkaképességű személeyek ellátásaiban 

részesülők időszakos orvosi felülvizsgálata
Lehetséges

Az ellátásban részesülő személyt - előre meghatározott 

időszakban, vagy állapotrosszabbodási bejelentésre - 

hivatalból a hatóság felülvizsgálja. Ennek során komplex 

minősítésre kerül sor.A komplex minősítés eredménye alapján 

az ellátás továbbfolyósításáról, megszüntetéséről, vagy 

megszüntetéséről és egyúttal új ellátás  megállapításáról 

születik döntés.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet Igen
Orvosi beutaló, Nyilatkozat a 

szakértői minősítéshez
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

3 Hatósági bizonyítvány iránti kérelmek elbírálása Lehetséges

Az ügyfél kérheti a komplex minősítés erdményéről hatósági 

bizonyítvány kiállítását. Az eljárás során az ügyfél komplex 

minősítésére kerül sor. A komplex minősítés eredményéről 

kiállítja a hatóság a hatósági bizonyítványt.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet Igen
Orvosi beutaló, Nyilatkozat a 

szakértői minősítéshez
Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

4 Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmek elbírálása Lehetséges

A  kérelemre indult eljárásban a hatóság vizsgálja az ügyfél 

komplex minősítésének eredményét, megszerzett biztosítási 

idejét és különös méltánylást érdemlő körülményeit. 

Jogosultsági felételek, különös méltánylást érdemlő 

körülmények esetén az ügyfél részére megállapítható az 

ellátás a jogszabályban megghatározott mértékben, a 

rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet Igen

Hatályos komplex minősítés 

hiányában orvosi beutaló, 

Niylatkozat a szakértői 

minősítéshez

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

5 A jogalap nélkül kifizetett ellátások visszakövetelése Lehetséges

A jogalap nélkül kifiizetett ellátási összegről a nyugdíjfolyósító 

szerv értesíti a rehabiltiációs hatóságot. Az értesítés alapján a 

hatóság megvizsgálja, hogy a jogalap nélkül kifizetett ellátási 

összeg kitől követelhető vissza. Az ügyben visszafizetésre 

kötelező határozatot ad ki a hatóság, vagy lezáró feljegyzéssel 

megszünteti az eljárást.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet, 

1997. évi LXXXIII. törvény
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

6 Megtérítési eljárások lefolytatása Lehetséges

A megváltozott munkaképességű személy 

egészségkárosodásáért felelős szervet vagy személyt a 

hatóság kötelezi az emiatt nyújtott ellátás megtérítésére. A 

hatóság hivatalból indult eljárás keretében vizsgálja a 

megtérítési felelősség fennállását és annak mértékét. A 

vizsgálat eredményeként megtérítésre kötelező határozat, vagy 

kárszámla kiadására kerül sor. Ha a megtérítési felelősség 

nem állapítható meg vagy nem érvényesíthető., lezáró 

feljegyzés készül.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet, 

1997. évi LXXXIII. törvény
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

7 Méltányossági kérelmek elbírálása Lehetséges

A  jogalap nélküli ellátás visszafizetése, illetve megtérítés 

címén fennáló követelés esetén a kötelezett kérheti a 

követelés méltányosságból való mérséklését, elengedését, 

vagy részletfizetés engedélyezését. A hatóság a kérelem 

alapján megvizsgálja a kérelmező jövedelmi helyzetét , 

életkörülményeit, egyéb kötelezettnél annak pénzügyi 

helyzetét. A vizsgálat eredménye alapján dönt arról, hogy a 

kérelemben foglaltaknak eleget tesz, vagy azt elutasítja.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet, 

1997. évi LXXXIII. törvény
Igen

Havi költségeket igazoló 

dokumentumok, 

jövedelemigazolás, rendszeres 

pénzellátás összegét igazoló irat

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

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

8 Szakértői feladatkörben szakkérdések vizsgálata Lehetséges

Más hatóság, szerv vagy ügyfél megkeresésére orvosi 

szakkérdésekben a hatóság irat alapú vagy személyes 

vizsgálat alapján szakvéleményt készít és megküldi a 

megkereső részére.

7/2012. ( II.14.) NEFMI rendelet, 102/1995. ( VIII.25.) Korm. 

rendelet, 102/2011. ( VI.29.) Korm. rendelet, 168/1997. ( X.6.) 

Korm. rendelet, 1997. évi LXXXIII. törvény, 83/1987. ( XII.27.) 

MT rendelet, 141/2000.(VIII.9.) Korm. rendelet, 1998. évi 

LXXXIV. törvény, 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

Nem Orvosi beutaló Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen

21 nap, 

közlekedőképesség 

vizsgálata esetén 50 nap

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály



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

A kérelem előterjesztéséhez 

kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően 

csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-

e hiányzó bizonyíték Ákr. 64. § 

(1) bekezdése

Az eljárás lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1

A pénzbeli ellátás ránti kérelmek elbírálása,  megállapítása, 

utalványozása, valamint az elektronikus benyújtáshoz 

szükséges regisztrációs lapok feldolgozása.   

Lehetséges

A pénzbeli ellátás iránti igények átvétele az ügyfélszolgálaton 

személyesen megjelent  foglalkoztatóktól és a biztosítottaktól. 

Az átvett igények nyilvántartásba vétele, az ellátások 

megállapítása, számfejtés, revidálás az ITP 2000 program 

segítségével. Hiányosan benyújtott igények esetében 

hiánypótlási eljárás lefolytatása végzések meghozatala, 

közlése. Határozatok kiadmányozásra történő előkészítése. 

Folyósítás előkészítése, utalási  megbízás elkészítése.  

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 

1997. évi LXXX. törvény 
Igen

Táppénz esetén: 

keresőképtelenséget igazoló 

orvosi igazolás, körházi igazolás, 

csecsemőgondozási díj és  

gyermekgondozási díj esetén 

gyermek születési anyakönyvi 

kivonata, baleseti táppénz esetén 

munkabaleseti/üzemi baleseti 

jegyzőkönyv, tanú nyilatkozat

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 25 nap Igen: végzés Nem Nem Igen Fellebbezés
egészségbiztosításért 

felelős miniszter

2

Utazási költségtérítés iránti kérelmek elbírálása,  

megállapítása, utalványozása.   Visszaérkezett, jogalapnélküli 

ellátások kezelése, nyilvántartása. Táppénz hozzájárulás 

kirovása.

Kizárt

Az utazási költségtérítés iránti igények átvétele az 

ügyfélszolgálaton személyesen megjelent  foglalkoztatóktól és 

a biztosítottaktól. Az átvett igények  nyilvántartásba vétele, az 

ellátások megállapítása, számfejtés, revidálás az ITP 2000 

program segítségévelHiányosan benyújtott igények esetében 

hiánypótlási eljárás lefolytatása végzések meghozatala, 

közlése. Határozatok kiadmányozásra történő előkészítése. 

Folyósítás előkészítése, utalási  megbízás elkészítése.  

Táppénz hozzájárulás fizetésére kötelező határozat 

meghozatala, közlése, visszaérkezett tértivevény rögzítése, 

jogerőre emelkedés megállapítása, jogerős határozatok 

megküldése a NAV illetékes szerve részére. Határidőben 

benyújtott fellebbezés esetében intézkedés saját hatáskörben 

vagy a másodfokú eljárás lefolytatására történő előkészítés és 

továbbítás a másodfokon eljáró szerv felé.       

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 

1997. évi LXXX. törvény 
Igen menetjegy Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Igen Fellebbezés

egészségbiztosításért 

felelős miniszter

3 Hatósági bizonyítvány kiállítása Lehetséges

                                                                                                                                                            

A beérkező kérelem érkeztetése, iktatása.  

Teljesíthetőségének megvizsgálása az adatvédelmi ügyintéző 

által, a kért adatok lekérése a TAJ-BSZJ és ITP 2000 

rendszerből és ezt követően a Hatósági bizonyítvány kiállítása.

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 

1997. évi LXXX. törvény, 195/1997. (XI.5.) Korm.rendelet, 

2016. évi CL törvény, 16/2016.(II.10)Korm. 

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

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

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
egészségbiztosításért 

felelős miniszter

4

A Magyarországon élő magyar állampolgárok és a belföldinek 

minősülő külföldi állampolgárok részére TAJ képzése és az 

erről szóló hatósági igazolvány kiállítása. Az 

egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról szóló jelentések 

feldolgozása. A BSZJ rendszerben hibás vagy hiányzó 

jogviszonyok javítása, pótlása. Okirati bizonyítási eljárás 

kezdeményezése, az egészségbiztosítás nyilvántartásába való 

bejegyzéshez 

Lehetséges

Nyilvántartási szakterület a SZERK rendszerben iktatja, az 

igénylők által benyújtott és szabályosan kitöltött "Igénylőlap"-ot, 

majd a TAJ-BSZJ rendszerben képzi vagy lekérdezi a TAJ-t. A  

SZERK rendszerben iktatja, a BSZJ rendszerben beolvassa, a 

jelentésre kötelezettek által benyújtott, vagy postán beküldött 

floppy-kat. A SZERK rendszerben iktatja, a BSZJ rendszerben 

ellenőrzi a hibás, hiányzó jogviszonyokra vonatkozóan 

rendelkezésre álló adatokat, intézkedik a hibák javítása, a 

hiányzó jogviszonyok bejelentése tárgyában a jelentésre 

kötelezett

1997. évi LXXXIII. törvény Ebtv.  217/1997.(XII.1) 

Korm.rendelet, 1997. évi LXXX. törvény Tbj. 195/1997. (XI.5.) 

Korm.rendelet, 16/2016

Igen személyigazolvány, lakcímkártya Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás Nem Igen Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
egészségbiztosításért 

felelős miniszter

5

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása illetve, a Tbj. 13.§ 

alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 

szóló uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmény hatálya alá 

tartozó személyek ügyében indult eljárások

Lehetséges
A jogosultak részére Európai Egészségbiztosítási Kártya 

kiadása 

1997. évi LXXXIII. törvény Ebtv.  217/1997.(XII.1) 

Korm.rendelet, 1997. évi LXXX. törvény Tbj. 195/1997. (XI.5.) 

Korm.rendelet,883/04/EK, 987/09/EK Rendelet

Igen
személyigazolvány, lakcímkártya, 

érvénytelen kártya
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

6

EU kártya nélkül igénybe vett sürgősségi gyógykezelés EGT-

tagállamban (kártyahelyettesítő nyomtatvány) Sürgősségi 

gyógykezelés harmadik államban. Megállapodás egészségügyi 

szolgáltatásra 

Kizárt

EU kártya nélkül igénybe vett sürgősségi gyógykezelés esetén 

a külföldi teherviselő megkeresése az E 126-os 

nyomtatványon; Külföldi teherviselő által megválaszolt 

nyomtatvány alapján ügyfél értesítése; a nyomtatványon 

alapján az igénybevételkor érvényes nemzeti banki 

középrárfolyamon számolt forintösszeg kifizetése.                                                                                                                                                   

Ügyfél által benyújtott iratok alapján a gyógykezelés 

sürgősségének megállapítása; majd a belföldi költségmérték 

meghatározása; belföldi költségmértéknek megfelelő összeg 

kifizetése az ügyfél részére (Gyógyító-Megelőző Ellátási 

Osztályok)

1997. évi LXXXIII. törvény Ebtv.  217/1997.(XII.1) 

Korm.rendelet, 1997. évi LXXX. törvény Tbj. 195/1997. (XI.5.) 

Korm.rendelet,883/04/EK, 987/09/EK Rendelet

Igen

személyigazolvány, lakcímkártya, 

számla igánybevett egészségügyi 

szolgáltatásról

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
egészségbiztosításért 

felelős miniszter

7 Közgyógyellátással kapcsolatos feladatok Lehetséges

Beérkezett megkeresések valamint háziorvosi igazolások 

rögzítése a KGY 2005 programban. Orvosszakmai 

vélemények készítése, postázása a Járási Hivataloknak. 

Megállapító határozatok fogadása, rögzítése, kártya 

nyomtatása, kiküldése. Közgyógy igazolványok nyilvántartása, 

havonta egyeztetés a Járásokkal. Szükség esetén egyeztetés a 

háziorvossal, hiánypótlás kérése. Fellebbviteli eljárásokhoz 

irattovábbítás, szükség esetén új eljárás lefolytatása. 

1993. évi III. törvény, 63/2006 (III.27.) Korm.rendelet, 2017.évi 

C. Törvény
Igen Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás Nem Nem 8 nap Nem Nem Igen Nem

egészségbiztosításért 

felelős miniszter

8
üzemi balesetből erededő költségek megtérítése,                                         

anyatej elszámolás
Kizárt

üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő 

egészségkárosodás miatt igénybevett gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz, és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos 

megtérítése a biztosítottak számára. Anyatej elszámolások 

fogadása, ellenőrzése, feldolgozása

1997. évi LXXXIII. törvény, 217//1997.(XII.1.) Korm. rendelet, 

8/2002. ESZCSM rendelet, 217/1997. (XII.1) Korm.rend, 

47/1997. (XII.17) NM rendelet

Igen
jogerős üzemi balesetet elismerő 

határozat,         számla
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

egészségbiztosításért 

felelős miniszter

9

A keresőképtelenség és keresőképesség 

felülvéleményezésével kapcsolatos feladatok, 

visszamenőleges keresőképtelenség igazolása

Kizárt

A szakértő főorvos a munkáltató megkeresésére a 

betegdokumentációból fellelhető adatok alapján

dönt a biztosított keresőképtelenségéről vagy 

keresőképességéről,

 döntést követően arról a munkáltatót és a munkavállalót 

írásban értesíti.

Visszamenőleges keresőképtelenségi igazolás esetén, orvosi 

dokumentáció alapján a kormányhivatal szakértő főorvosa - a 

(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - 30 napig 

visszamenőleg igazolhatja a keresőképtelenséget

1997. évi LXXXIII. törvény, 217//1997.(XII.1.) Korm. Rendelet, 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. Rendelet
Nem orvosi dokumentáció Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés

egészségbiztosításért 

felelős miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály



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

A kérelem előterjesztéséhez 

kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően 

csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-

e hiányzó bizonyíték Ákr. 64. § 

(1) bekezdése

Az eljárás lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1 Családi pótlék Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon 

benyújtott kérelem és mellékletei hatósághoz történő 

beérkezését követően annak  vizsgálata a jogosultsági 

feltételek fennállása és a tényállás tisztázása szempontjából. 

Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt 

ellátás tekintetében a jogosultsági feltételek fennállnak, és ez 

alapján a családtámogatási ellátások valamelyikének 

megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, 

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet
Igen

 természetes személyazonosító 

adatainak igazolása, nevelőszülő 

esetén a gyermek nála történő 

elhelyezéséről rendelkező 

határozat, gyámrendelő 

határozat, ideiglenes hatályú 

elhelyezést elrendelő határozat, 

kötelező gondozásba történő 

kihelyezést elrendelő határozat, 

saját jogon igénylők esetében az 

arra való jogosultság igazolása

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

2 Gyermekgondozást segítő ellátás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon 

benyújtott kérelem és mellékletei hatósághoz történő 

beérkezését követően annak  vizsgálata a jogosultsági 

feltételek fennállása és a tényállás tisztázása szempontjából. 

Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt 

ellátás tekintetében a jogosultsági feltételek fennállnak, és ez 

alapján a családtámogatási ellátások valamelyikének 

megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, 

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet
Igen

 természetes személyazonosító 

adatainak igazolása, 

adóazonosító jelet tartalmazó 

hatósági igazolvány, vagy 

hatósági bizonyítvány másolata, 

gyámrendelő határozat, 

ideiglenes hatályú elhelyezést 

elrendelő határozat, kötelező 

gondozásba történő kihelyezést 

elrendelő határozat

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

3 Gyermeknevelési támogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon 

benyújtott kérelem és mellékletei hatósághoz történő 

beérkezését követően annak  vizsgálata a jogosultsági 

feltételek fennállása és a tényállás tisztázása szempontjából. 

Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt 

ellátás tekintetében a jogosultsági feltételek fennállnak, és ez 

alapján a családtámogatási ellátások valamelyikének 

megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet Igen

  természetes személyazonosító 

adatainak igazolása, 

adóazonosító jelet tartalmazó 

hatósági igazolvány, vagy 

hatósági bizonyítvány 

másolata,gyámrendelő határozat, 

ideiglenes hatályú elhelyezést 

elrendelő határozat, kötelező 

gondozásba történő kihelyezést 

elrendelő határozat

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

4 Anyasági támogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon 

benyújtott kérelem és mellékletei hatósághoz történő 

beérkezését követően annak  vizsgálata a jogosultsági 

feltételek fennállása és a tényállás tisztázása szempontjából. 

Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt 

ellátás tekintetében a jogosultsági feltételek fennállnak, és ez 

alapján a családtámogatási ellátások valamelyikének 

megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet Igen

 természetes személyazonosító 

adatainak igazolása,  

gyámrendelő határozat, kötelező 

gondozásba történő kihelyezést 

elrendelő határozat, 

várandósgondozáson való 

részvételről szóló igazolás, vagy 

legalább egybefüggően 5 

hónapot külföldön történő 

tartózkodás igazolása, 

halvaszületés tényét igazoló 

okirat, Magyarország területén 

való  jogszerű tartózkodást 

igazoló okmány másolata, 

gyermek örökbefogadásához 

való hozzájárulás 

visszavonásáról szóló nyilatkozat 

másolata, családból kikerülést 

eredményező gyermekvédelmi 

gondoskodás megszüntetéséről 

szóló határozat másolata

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

5 Fogyatékossági támogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon 

benyújtott kérelem és mellékletei hatósághoz történő 

beérkezését követően annak  vizsgálata a jogosultsági 

feltételek fennállása és a tényállás tisztázása szempontjából. 

A súlyos fogyatékosság fennállásának szakkérdéskénti 

vizsgálata. Ezt követi a kérelmek határidőben történő 

elbírálása, majd a döntéshozatal. Amennyiben az igénylő 

részéről az igényelt ellátás tekintetében a jogosultsági 

feltételek fennállnak, és ez alapjána fogyatékossági támogatás 

megállapítására kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. évi XXVI. törvény, 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet
Igen

orvosi beutaló, orvosi 

dokumentáció, természetes 

személyazonosító adatainak 

igazolása

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

60 nap (súlyos 

fogyatékosság fennállása 

szakkérdésként való 

vizsgálata miatt teljes 

eljárás 1998. XXVI. tv. 

23/C § alapján)

Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

6 Nagycsaládos gáz-ártámogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon 

benyújtott kérelem és mellékletei hatósághoz történő 

beérkezését követően annak  vizsgálata a jogosultsági 

feltételek fennállása és a tényállás tisztázása szempontjából. 

Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt 

ellátás tekintetében a jogosultsági feltételek fennállnak, és ez 

alapján a nagycsaládos gázár-támogatás megállapításra kerül, 

úgy erről az egyetemes szolgáltatót a Magyar Államkincstár, a 

járási hivatal pedig a fogyasztói közösséget 5 napon belül 

értesíti. 

494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Igen

földgáz egyetemes szolgáltatásra 

vonatkozó szerződéses 

jogviszony igazolása, vagy utolsó 

számla teljesítésének igazolása

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Budapest Főváros 

Kormányhivatala

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály



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

A kérelem előterjesztéséhez 

kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez kötelezően 

csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-

e hiányzó bizonyíték Ákr. 64. § 

(1) bekezdése

Az eljárás lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. munkaügyi hatósági ügy Lehetséges

A jogszabályban meghatározott munkaügyi hatósági 

tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok 

ellátásához szükséges ellenőrzések és eljárások lefolytatása.

1996. évi LXXV. törvény Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
foglalkoztatáspolitikáért 

felelős miniszter

2. munkavédelmi hatósági ügy Lehetséges

A jogszabályban meghatározott munkavédelmi hatósági 

tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok 

ellátásához szükséges ellenőrzések és eljárások lefolytatása.

1993. évi XCIII. törvény, 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
foglalkoztatáspolitikáért 

felelős miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Járművek átalakításának engedélyezése Lehetséges

Az Ügyfél személyesen beadja az ügyintézéshez szükséges 

okmányokat, dokumentumokat és megfizeti az eljárás díját. 

Amennyiben a műszaki dokumentáció megfelelő, illetve a 

jármű a leírásnak megfelelően átalakítható, kiadásra kerül az 

átalakítási engedély.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 5/1990. (IV.12.) 

KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról, 6/1990. 

(IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

Nem

Személyi igazolvány, lakcímkártya

Forgalmi engedély, törzskönyv,

Műszaki dokumentáció 2 pld.-ban
nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

A közlekedésért felelős 

miniszter

2. Járművek összeépítésének engedélyezése Lehetséges

Az Ügyfél személyesen beadja az ügyintézéshez szükséges 

okmányokat, dokumentumokat és megfizeti az eljárás díját. 

Amennyiben a műszaki dokumentáció alapján a jármű 

összeépíthető, kiadásra kerül az összeépítési engedély.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 5/1990. (IV.12.) 

KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról, 6/1990. 

(IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 

Nem

Személyi igazolvány, lakcímkártya

Forgalmi engedély, törzskönyv,

Műszaki dokumentáció 2 pld.-ban
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

A közlekedésért felelős 

miniszter

3. Járművek műszaki vizsgálata, szemléje Lehetséges

Az eljárás a vizsgálatra történő jelentkezéssel kezdődik. A 

vizsgálatra az ütemezés szerint kerül sor. A megadott 

időpontban a vizsgáló állomáson az Ügyfél személyesen 

beadja az ügyintézéshez szükséges okmányokat, 

dokumentumokat és megfizeti az eljárás díját. A járművön 

elvégzett minősítő műszaki vizsgálatot, illetve szemlét 

követően, kiadásra kerül a jármű forgalomba helyezéséhez 

vagy további forgalomban tartásához szükséges igazolás.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 5/1990. (IV.12.) 

KöHÉM rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról, 6/1990. 

(IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba 

helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, 

77/2009. (XII. 15.) KHEM- IRM-KvVM együttes rendelet a 

közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának 

szabályairól

Nem

Személyi igazolvány, lakcímkártya

jármű okmányai, tulajdonjogot igazoló okmányok Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés
A közlekedésért felelős 

miniszter

4.

Regisztrált bontó-hulladékkezelő, eredetiségvizsgáló állomás, 

műszaki vizsgáló állomás, menetíró szerelőműhely, 

járműfenntartó vállalkozás, alkatrész forgalmazói tevékenység 

engedélyezése, auditálása, ellenőrzése, nyilvántartásba 

vétele

Lehetséges

Az Ügyfél vagy képviselője személyesen beadja az 

ügyintézéshez szükséges okmányokat, dokumentumokat és 

megfizeti az eljárás díját. A vállalkozás helyszíni ellenőrzése 

után, amennyiben a jogszabályi, személyi és tárgyi 

feltételeknek megfelel, a vállalkozást nyilvántartásba vesszük 

vagy szerződést kötünk vele.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 

301/2009. (XII.22.) Kormányrendelet az előzetes 

eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól, 302/2009. 

(XII.22.) Kormányrendelet a vizsgáló állomás 

engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló 

állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról, 181/2017. 

(VII.5.) Korm. rendelet a vizsgáló állomás engedélyezésének 

részletes eljárási szabályairól, 5/1990. (IV.12.) KöHÉM 

rendelet a közúti járművek megvizsgálásáról, 6/1990. (IV.12.) 

KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének 

és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, 77/2009. (XII. 

15.) KHEM- IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek 

környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól, 91/2004. (VI. 

29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével 

és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával 

és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó 

tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági 

eljárások díjáról, 1/1990. (IV.29.) KHVM rendelet a 

gépjárműfenntartó szervezet személyi és dologi feltételeiről, 

75/2016. (XII.29.) NFM rendelet a menetíró készülékről

Nem
Jogszabályban meghatározott dokumentumok az 

engedélyezendő tevékenységtől függően.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

A közlekedésért felelős 

miniszter

5.

A belföldi és a nemzetközi forgalomban sajátszámlás, 

valamint díj ellenében végzett árutovábbítási, autóbusszal 

történő személyszállítási tevékenység végzésére feljogosító 

engedélyek kiadására irányuló eljárások

Lehetséges

Az ügyfél benyújtja a kitöltött kérelmet a tevékenység 

engedélyezéséhez szükséges dokumentumokkal, és megfizeti 

az eljárási díjat. A hatóság megvizsgálja a benyújtott 

kérelmet, és amennyiben a kérelmező megfelel a 

jogszabályban előírt feltételeknek, kiadja a tevékenység 

végzésére feljogosító engedélyt.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 261/2011. (XII.7.) 

Kormányrendelet 
Nem

Kérelmi adatlap (A hatóság által biztosított adatlap.), a 

261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet által előírt dokumentumok.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

A közlekedésért felelős 

miniszter

6.

Személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 

személyszállítási szolgáltatás, diszpécserszolgálati 

tevékenység engedélyezése

Lehetséges

Az ügyfél benyújtja a kitöltött kérelmet a tevékenység 

engedélyezéséhez szükséges dokumentumokkal, és megfizeti 

az eljárási díjat. A hatóság megvizsgálja a benyújtott 

kérelmet, és amennyiben a kérelmező megfelel a 

jogszabályban előírt feltételeknek, kiadja a tevékenység 

végzésére feljogosító engedélyt.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 176/2015. (VII.7.) 

Kormányrendelet 
Nem

Kérelmi adatlap (A hatóság által biztosított adatlap.), a 

176/2015. (VII.7.) Kormányrendelet által előírt dokumentumok.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

A közlekedésért felelős 

miniszter

7.
Digitális tachográf kártyákkal (gépjárművezetői, ellenőri, 

műhely- és üzembentartói kártya) kapcsolatos eljárások.
Lehetséges

Az ügyfél benyútja a kérelemmel a személyes 

dokumentumait, és megfizeti az eljárási díjat. A hatóság 

megvizsgálja, hogy a kérelmező részére adható-e digitális 

tachográf kártya. Amennyiben a kérelmező jogosult tachográf 

kártya igénylésére, digitális fényképfelvétel elkészítését 

követően rögzítésre kerül a kártya legyártására vonatkozó 

igény a szakmai rendszerbe. Az ügyfél postai úton kapja meg 

a tachográf kártyát.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 75/2016. (XII.29.) 

NFM rendelet 
Nem

Kérelmi adatlap (A hatóság által biztosított adatlap.), a 

76/2016. (XII.29.) Kormányrendelet által előírt dokumentumok.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

A közlekedésért felelős 

miniszter

8.

Közúti és telephelyi ellenőrzés keretében a gépjárművek 

környezetvédelmi és műszaki jellemzőinek, valamint a közúti 

közlekedési szolgáltatások és a közúti járművek 

üzemeltetésének szabályszerűségével, ideértve az adott 

tevékenységhez előírt okmányok, engedélyek, jelzések, 

felszerelések ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyek

Lehetséges

A közúti vagy telephelyi ellenőrzést követően jegyzőkönyv 

felvételére kerül sor. Amennyiben az ellenőrző hatóság 

hiányosságot vagy jogsértést állapít meg vagy annak gyanúja 

merül fel, közigazgatási hatósági eljárást indít az érintettekkel 

szemben. A tényállás tisztázása során az ügyben az érintettek 

nyilatkozhatnak, bizonyítékokat nyújthatnak be. A hatóság a 

rendelkezésre álló információk, bizonyítékok alapján dönt a 

felelősség megállapításáról. Jogsértés megállapítása esetén a 

hatóság dönt a jogszabályok által előírt szankciók 

alkalmazásáról. A hatóság döntésével szemben a 

jogszabályok által biztosított jogorvoslati eljárással élhet az 

ügyfél.

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 156/2009. (VII.29.) 

Kormányrendelet
Nem

Az eljárás során a hatóság által kért, az ügyhöz kapcsolódó 

dokumentumok.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

A közlekedésért felelős 

miniszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

Heves megyi illetékességgel:

A gyorsforgalmi utak, a gyorsforgalmi utak és alsóbbrendű utak 

szintben csomópontjai, transzeurópai közúthálózat részét képező, 

500 méter hosszt meghaladó alagutak, valamint az önálló jár el a 

járdák, gyalogutak és azok műtárgyai kivételével az út és műtárgyai, 

továbbá az út építésével, korszerűsítésével összefüggő járda, 

valamint önálló beruházásában megvalósuló 30 m szabadnyílást 

meg nem haladó gyalogos felüljárók és hidak építésének, 

korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és 

megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével vagy 

bejelentésével összefüggő ügyek.

Lehetséges

Az útépítés engedélyezése, az elkészült utak forgalomba helyezésének engedélyezése, az utak megszüntetésének és elbontásának engedélyezése az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezése 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet alapján történik.

Az utak építésének engedélyezésével együtt kerülnek engedélyezésre a kapcsolódó műtárgyak - hidak, alagutak, támfalak - valamint az útépítés során újként létesülő, vagy áthelyezésre kerülő gyalogos-átkelőhelyek is. Az 

eljárások gyors és eredményes lefolytatásához szükséges, hogy az engedélyezési dokumentáció a jogszabályban, és a szakterületi műszaki előírásokban előírt tartalommal kerüljön benyújtásra. Az eljárási díjat a kérelem 

benyújtásával egyidejűleg illetőleg a kérelem benyújtását követően az eljáró hatóság számlázása alapján kell befizetni. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához 3 példány tervdokumentációt kell becsatolni, további 1 -1 

példányt pedig a szakhatóságok megkereséséhez. Az engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok körét jogszabály állapítja meg. A szakhatóságok állásfoglalását az eljáró hatóság szerzi be. A 

szakhatóságok a szakterületükre vonatkozó előírások teljesülését vizsgálják, szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra is felszólíthatják. Egyes szakhatóságok közreműködésükért eljárási díjra jogosultak, amelyet 

hiánypótlási eljárásban rendeznek a kérelmezővel. Az érintett közműkezelők, közútkezelők, a tömegközlekedési szolgáltató, a vízfolyás-kezelő, és a vasút- üzemeltető hozzájárulását a kérelemhez kell csatolni a megfelelő 

számú tervdokumentáció, valamint az eljárásban érintettek név- és címjegyzékével együtt. A tervdokumentációt csak a tervezői névjegyzékbe felvett, és megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készítheti el. A 

tervdokumentáció tartalmi követelményeit az eljárási jogszabály melléklete rögzíti. A hatósági eljárás befejeztével az építtető a jogerőre emelkedésről szóló értesítéssel együtt kapja meg a jóváhagyott tervdokumentációkat. 

A közutak és a közforgalom számára megnyitott magánutak megszüntetésének engedélyezését a közúti közlekedésről szóló rendelet értelmében az út kezelője - magánút esetében az ingatlan tulajdonosa – köteles 

megkérni a közlekedési hatóságtól. Az engedélyezési eljáráshoz csatolni kell az út műszaki paramétereinek ismertetését, az érintettek név- és címjegyzékét, és a közműkezelők állásfoglalását. Az eljárás során a hatóság 

megvizsgálja az ingatlan elhelyezkedését, úthálózatban betöltött szerepét, majd döntésében előírhatja a pályaszerkezet elbontását, vagy az út fizikai eszközzel való elzárását, illetve az ingatlan- nyilvántartási adatok 

rendezését.

Az elkészült út - és a vele együtt megépült műtárgyak - forgalomba helyezési engedélyét az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló rendelet alapján kell megkérni. A 

hatóság abban az esetben engedélyezi a forgalomba helyezést, ha az építmény az építési engedélynek megfelelően épült meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas, és kielégíti a forgalombiztonsági követelményeket. A 

hatóság indokolt esetben - kérelemre - a közreműködő szakhatóságok hozzájárulása esetén az építményt vagy annak egy részét meghatározott időtartamra az építési munka teljes befejezése előtt, a műszaki átadás - 

átvételi eljárással egyidejűleg, ideiglenesen forgalomba helyezheti a forgalombiztonsági és a környezetvédelmi követelmények maradéktalan érvényesülése esetén, ha azt forgalom-szervezési érdekek indokolják, és az 

építmény vagy annak egy része egyébként a rendeltetésszerű használatra alkalmas. A forgalomba helyezési engedélyezési eljárásba mindazok bevonásra kerülnek, akik az építési engedélyezési eljárásban részt vettek. Az 

építtetőnek kell biztosítania a megvalósulási tervdokumentációt, a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát, az érintett közút - és közműkezelők nyilatkozatát, továbbá az 

útépítési engedélyezés során előírt egyéb iratokat, igazolásokat, például a közvilágítás megfelelőségének igazolását. A forgalomba helyezés során a szakhatóságok a korábban előírt feltételeik teljesüléséről nyilatkoznak.

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében a közlekedési hatóság az engedély nélküli vagy engedélytől eltérő útépítés, illetve az engedély nélküli használatbavétel (forgalomba helyezés) esetén az építtetőt 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

 - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, 

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet, 

- az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) 

Korm. rendelet, 

- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet.

Nem

Út, kerékpárút- és ezekkel összefüggő járda építési 

eljárásához benyújtandók az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 11. §. –ban felsorolt 

dokumentumok. A forgalomba helyezési eljáráshoz 

benyújtandók ugyanezen jogszabály 18-21. §-ban foglaltak. Az 

útmegszüntetési eljárás során a 27. §-ban foglaltakat kell 

figyelembe venni. Csatolandó egy átnézeti helyszínrajz, mely a 

megszüntetendő utat és környezetét ábrázolja, a tulajdonos 

kérelme az út megszüntetésére vonatkozóan, az érintett 

ingatlantulajdonosok jegyzéke, valamint az eljárási díj 

befizetését igazoló okirat.

A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a 

mellékleteket csatolni kell, amelyek az építési és a forgalomba 

helyezési engedély iránti kérelemhez szükségesek lettek volna. 

(Az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendelet 1. sz. melléklete 2. pontjában, valamint a 24. §-

ban felsorolt dokumentumok.) Az engedélyezési tervben a 

tényleges - még befejezetlen út esetében a további tervezett - 

állapotot is ábrázolni kell.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 55 nap Igen: határozat Igen Igen Igen Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal, Eger

2.

Heves megyi illetékességgel:

A járási hivatal engedélyezési hatáskörébe tartozó utak 4-30 m 

közötti szabadnyílású hídjai kiviteli tervének jóváhagyása.

Lehetséges

Az eljárások gyors és eredményes lefolytatásához szükséges, hogy az engedélyezési dokumentáció a jogszabályban, és a szakterületi műszaki előírásokban előírt tartalommal kerüljön benyújtásra. A 4-30 m szabadnyílás 

közötti hidak, alagutak kiviteli tervének jóváhagyására kerül sor (a kiviteli tervnek az engedélyezési terv előírt tartalmán túl tartalmaznia kell mindazon paramétereket, amelyek a műtárgy megvalósításához szükségesek). Az 

eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg illetőleg a kérelem benyújtását követően az eljáró hatóság számlázása alapján kell befizetni. Az engedélyezési eljárás lefolytatásához 3 példány tervdokumentációt kell 

becsatolni, további 1 digitális példányt pedig a szakhatóságok megkereséséhez. Az érintett közműkezelők, közútkezelők, a közösségi közlekedési szolgáltató, a vízfolyás-kezelő, és a vasútüzemeltető hozzájárulását a 

kérelemhez kell csatolni a megfelelő számú tervdokumentáció, valamint az eljárásban érintettek név- és címjegyzékével együtt. A tervdokumentációt csak a tervezői névjegyzékbe felvett, és megfelelő jogosultsággal 

rendelkező tervező készítheti el. A tervdokumentáció tartalmi követelményeit az eljárási jogszabály melléklete rögzíti. A hatósági eljárás befejeztével az építtető a jogerőre emelkedésről szóló értesítéssel együtt kapja meg 

a jóváhagyott tervdokumentációkat.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

 - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, 

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet, 

- az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) 

Korm. rendelet, 

- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet.

Nem

3 pld kiviteli tervdokumentáció, kiviteli tervre vonatkozó  

útkezelői hozzájártulás, keresztezett akadály (vízfolyás, vasút, 

út) kezelőjének kiviteli tervre vonatkozó nyilatkozata

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 25 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal, Eger

3.

Heves megyi illetékességgel:

Építési, ideiglenes forgalomba helyezési engedély időbeli 

hatályának meghosszabbítása; 

A végleges építési engedélyben foglaltaktól, tervektől való eltérés 

engedélyezése

Lehetséges

A kiadott útépítési engedély érvényességi idejének meghosszabbítása az utak megszüntetésének és elbontásának engedélyezése az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 

szóló 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet alapján történik. 

Az útépítési engedélyek időbeli hatálya kétszer, 2-2 év időtartammal hosszabbítható meg, amennyiben a hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változások az engedély időbeli hatályának 

meghosszabbítását érdemben nem befolyásolják. Az érvényességi idő meghosszabbításához szükséges a tervező korszerűségi nyilatkozata, érvényes közút- és közműkezelői, tömegközlekedési szolgáltatói, vasút-

üzemeltetői (érintettség esetén) hozzájárulások, újonnan beszerzett szakhatósági hozzájárulások, illetve az eljárási díj kiegyenlítése. 

Az ideiglenes forgalomba helyezési engedély időbeli hatálya alkalmanként 1-1 év időtartammal hosszabbítható meg. Az érvényességi idő meghosszabbításához szükséges érvényes közút- és közműkezelői, 

tömegközlekedési szolgáltatói, vasút-üzemeltetői (érintettség esetén) hozzájárulások, újonnan beszerzett szakhatósági hozzájárulások, illetve az eljárási díj kiegyenlítése.

A végleges útépítés engedélyben foglaltaktól, illetve az engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Kormány rendelet alapján történik. Nem minősül az építési engedélyben foglaltaktól eltérő megoldásnak, ha az eltérés a kötelezően alkalmazandó szabványok és műszaki előírások tűrési határértékét nem haladja meg. Az 

eltérés iránti kérelemhez csatolni kell az útépítési engedélyezéshez szükséges iratokon túl a módosítással érintett tervrészleteket, és a hatóság újra megkeresi az érintett szakhatóságokat nyilatkozatuk megadása 

érdekében, amennyiben érinti az eltérés a szakhatóságok érdekeit.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

 - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, 

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet, 

- az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) 

Korm. rendelet, 

- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet.

Nem

Az érvényesség idejének meghosszabbításához benyújtandók 

mindazok az iratok, amik az építési engedélyezéshez 

szükségesek voltak, jelen állapotnak megfelelő aktualizált 

formában. Utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendeletben meghatározott dokumentumok, útkezelői, 

vasút üzemeltetői, közmű-kezelői nyilatkozatok.

Az engedélyezési tervektől való eltérés engedélyezése iránti 

kérelemhez csatolni kell az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében 

foglaltak. Mindenképpen szükséges módosított műszaki leírás 

és fedvényterv, valamint amennyiben szükséges a 

közműkezelőkkel lefolytatott ismételt egyeztetés.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 55 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal, Eger

4.

Heves megyi illetékességgel:

Gyorsforgalmi utak, valamint a közúti határátkelőhelyek útjainak 

kivételével az országos közút helyi közúttá vagy magánúttá, a helyi 

közút országos közúttá vagy magánúttá, a magánút helyi közúttá 

vagy országos közúttá nyilvánításával kapcsolatos ügyek, továbbá 

a közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő 

megnyitásának, vagy a közforgalom elől el nem zárt magánút 

közforgalom előli elzárásának engedélyezésére irányuló eljárás.

Lehetséges

A közúti közlekedésről szóló törvény alapján, ha az adott út jelentősége, forgalmi terhelése, a forgalom összetétele megváltozik, a vagyonkezelő, illetve az útkezelő kérelmére - a településrendezési tervekkel való 

összhangban - a közlekedési hatóság határozattal átminősítheti az utat. Ezt követően az utak tulajdonosai a tulajdonjog egymás javára történő átadásáról olyan megállapodást kötnek, amely alkalmas az ingatlan-

nyilvántartáson való átvezetésre. Az átadás országos és helyi utak esetén térítésmentesen történik. 

A közúti közlekedésről szóló törvény, illetve a törvény végrehajtásáról szóló rendelet ruházza fel hatáskörrel a közlekedési hatóságot. A magánút megnyitását, illetve elzárását a magánút kezelője (tulajdonosa) kérheti. Az 

elzárásra vonatkozó eljárás során a hatóság többek között azt vizsgálja, hogy nem keletkezik-e olyan ingatlan, amely az elzárásból kifolyólag megközelíthetetlenné válik. A megnyitási eljárásban a legfontosabb szempont, 

hogy a közforgalom számára megnyitott magánút kialakítása közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő-e.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet,

Nem

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet indokolni kell. A 

kérelemhez mellékelni kell a forgalmi adatokat, azok változását 

(pl. a forgalom nagysága, a forgalom összetétele), az 

útnyilvántartási adatokat (pl. az út száma, jele, km szelvénye, 

neve, helyrajzi száma, hossza, közigazgatási hovatartozása, 

kategóriába sorolása), az út területét képező földrészlet 

ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjának hiteles másolatát, és 

térképmásolatát. Az átadó és az átvevő útkezelő előzetes 

megállapodását az átadás feltételeiről, az átmeneti 

intézkedésekről és az átadás - átvétellel kapcsolatos jogokról, 

kötelezettségekről, az átadni kívánt út vagy útszakasz főbb 

műszaki és minőségi adatait.

Közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő 

megnyitásakor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. 

§ (3) bekezdés és a végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) 

MT rendelet 23/A. §-a szerinti dokumentumok. Az eljárás során 

kell megállapítani, hogy az út a jogszabályi előírásoknak és a 

biztonságos közúti közlekedés követelményeinek megfelel-e, 

ezért be kell nyújtani az útról készült tervdokumentációt 

megközelítőleg engedélyes terv szinten. Közforgalom elől 

történő elzáráskor sem írja elő jogszabály a becsatolandó 

dokumentumokat, azonban itt vizsgálni kell, hogy a bárki által 

igénybe vehető utak nem lehetnek közforgalom elől elzártak, 

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal, Eger

5.

Heves megyi illetékességgel:

Közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba helyezésének 

és megszüntetésének engedélyezése. 

Lehetséges
A kérelemben megjelölt helyszín és a vonatkozó útügyi műszaki előírásban meghatározott kérelmező által szolgáltatott adatok, az érintett útkezelő nyilatkozatának megismerését követően az utak forgalomszabályozásáról 

és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben előírásai alapján a szakszerű döntés meghozatala

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet,

- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendelet

Nem

Közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezése Az utak 

forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 

szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben felsoroltak, és az 

adott eljárásban a helyszín ismeretét követően a szakszerű 

döntés meghozatalához szükség es dokumentumok útkezelői 

nyilatkozat.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Igen Nem Fellebbezés
Heves Megyei 
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6.

Heves megyi illetékességgel:

A vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, 

forgalomba helyezésének, megszüntetésének engedélyezése,

az ideiglenes vasúti átjáró létesítésének, megszüntetésének, 

forgalomba helyezésének engedélyezése,

a vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely ideiglenes 

szüneteltetésének elrendelése,

meglévő (forgalomba helyezett) vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-

átkelőhely forgalmi rendjének és biztonsági előírásainak 

meghatározása, továbbá a vasúti átjáró forgalomba helyezése,

a vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén - 

jelzőőrállítás helyett - a vasúti pályát keresztező út lezárásának 

engedélyezése,

a közút kezelőjének kezdeményezésére elrendelt vasúti átjáró 

ideiglenes szüneteltetésével kapcsolatban a közút kezelője számára 

a munkák elvégzésének engedélyezése,

a vasúti átjárókról, a vasúti gyalogos-átkelőhelyekről, továbbá a 

kijelölt közúti gyalogos-átkelőhelyekről nyilvántartás vezetése,

a saját célú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán, 

összekötő vasúti pályán, csatlakozó vasúti pályán és keskeny 

nyomtávú vasúti pályán lévő kereszteződés esetében a terelősziget 

létesítésének szükségességének megállapítása,

a tíz percet meghaladó ideig zárva tartható, az időszakosan 

üzemelő teljes sorompóval biztosított, valamint a felhívásos 

sorompóval biztosított vasúti átjárók meghatározása.

Lehetséges

A kérelemben megjelölt helyszín és a vonatkozó útügyi műszaki előírásban meghatározott kérelmező által szolgáltatott adatok tervdokumentációk, a vasút üzemeltető és az érintett útkezelő nyilatkozatának megismerését 

követően vasúti átjáró létesítésére, áthelyezésére és megszüntetésére, biztosítási mód meghatározására, megváltoztatására; gyalogos vasúti átjáró építésére, megszüntetésére és áthelyezésére és biztosítási módjának 

meghatározására; meglévő vasúti átjáró biztosítási módja meghatározására ad ki engedélyt.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet,

- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendelet

- az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet

Nem

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984 (XII.21.) KM rendeletben 

felsoroltak, és az adott eljárásban a helyszín ismeretét 

követően a szakszerű döntés meghozatalához szükséges 

dokumentumok.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Igen Nem Fellebbezés
Heves Megyei 
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7.

Heves megyi illetékességgel:

Közút területének nem közlekedési célú igénybevételének 

engedélyezése, illetőleg az igénybevétel feltételeinek a módosítása.

Lehetséges

A közúti közlekedésről szóló törvény szerint az út kezelőjének hozzájárulása szükséges a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény elhelyezéséhez, területének egyéb nem közlekedési célú 

elfoglalásához. A közúti közlekedésről szóló törvény alapján dönt (az igénybevételt engedélyezheti, illetve a feltételeket módosíthatja) a közlekedési hatóság az igénybevételt kérő megkeresésére, ha az útkezelő 

megtagadta a hozzájárulást, illetve olyan feltételeket állapított meg, amely nem megfelelő a kérelmet benyújtónak

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet,

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet

- helyi közutak esetén a közterület, helyi közút igénybevételét 

szabályozó önkormányzati rendelet

Nem

A közút területének nem közlekedési célú igénybevételének 

engedélyezéséhez az útkezelő felé be kell nyújtani a közutak 

igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet 3. számú 

melléklet szerinti kérelmet, valamint 3 példányban az 

igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki 

leírást), a közút érintett szakaszának hossz-, illetve 

keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés 

megoldását, az igénybevétel miatt szükséges 

forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét. 

Amikor az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása 

miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési 

hatósághoz fordul, be kell nyújtani az eredeti kérelmet és az 

útkezelő erre adott nyilatkozatát, valamint indoklást, hogy mi 

miatt kéri megváltoztatni az útkezelő állásfoglalását.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
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8.

Heves megyi illetékességgel:

Közúthoz útcsatlakozás létesítésének engedélyezése, illetve a 

csatlakozás feltételeinek módosítása. Útcsatlakozás útkezelői 

hozzájárulás nélküli, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak 

megfelelő létesítése esetén az elbontás, vagy az átépítés 

elrendelése.

Lehetséges

ügymenet leírása:

A közútkezelői hatáskörbe tartozó ügyek egy része a közlekedési szakigazgatási feladatot ellátó szervnél folytatódhat tovább. Amennyiben az ügyfél közúti csatlakozás létesítése iránti igényének jóváhagyását az útkezelő 

megtagadja, vagy a jóváhagyásban megállapított feltételekkel szemben a közúti közlekedésről szóló törvény bekezdése alapján a közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely a körülmények mérlegelése után 

engedélyezheti az útcsatlakozást, vagy módosíthatja a feltételeket. Hasonló eljárás folytatható le az út felbontása, az út területén építmény vagy más létesítmény elhelyezése, illetve az út egyéb, nem közlekedési célú 

igénybevétele esetén, amennyiben az ügyfél nem ért egyet az útkezelői döntésben foglaltakkal. Az ilyen ügyekben az eljárás kezdeményezőjének kell a hatóság részére átadni a közútkezelői eljárással kapcsolatos 

iratanyag másolatát.

Azokban az esetekben, amikor egy adott úthoz csatlakozást létesítenek útkezelői hozzájárulás nélkül, vagy nem a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően, a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a közlekedési 

hatósághoz fordulhat az útkezelő, amely alapján az útcsatlakozás elbontására, illetve az átépítésére kötelezheti a csatlakozás létesítőjét. Az ilyen ügyekben az eljárás kezdeményezőjének kell a hatóság részére átadni a 

közútkezelői eljárással kapcsolatos iratanyag másolatát.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet,

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet

Nem

Az útcsatlakozás engedélyezéséhez az útkezelő felé be kell 

nyújtani a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM 

rendelet 7. §-a szerinti kérelmet, valamint 3 példányban az 

igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki 

leírást), a közút érintett szakaszának hossz-, illetve 

keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés 

megoldását, az igénybevétel miatt szükséges 

forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomterelés) tervét.

Az útkezelő által benyújtott kérelem indoklással; felmérési 

dokumentáció; az útcsatlakozást létesítő neve, címe, 

tájékoztatás a jogsértés megszüntetéséhez szükséges 

intézkedések megtételéről, a jogsértés megszüntetésére 

vonatkozó felszólítás másolata, a kézbesítés igazolása; 

amennyiben kiadásra került, akkor a kiadott közútkezelői 

hozzájárulás másolata; egyéb kapcsolódó iratok; az útkezelő 

által esetlegesen készített fénykép az eredeti és a 

jogszabálysértő állapotról

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés
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9.

Heves megyi illetékességgel:

Útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb 

növényzet eltávolításának elrendelése

Vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb 

növényzet kivágásának elrendelése.

Lehetséges

A közúti közlekedés biztonságának érdekében az útkezelő kérelmére a törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján a közlekedési hatóság elrendelheti az útkereszteződés beláthatóságát akadályozó fa, illetve egyéb 

növényzet eltávolítását.

A közúti és vasúti közlekedés biztonságának érdekében a közlekedési hatóság elrendelheti vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb növényzet kivágását.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet,

Nem

Az útkezelő, illetve a vasút üzemeltető által benyújtott kérelem; 

azon ingatlan tulajdonosának neve, címe, melyen a 

láthatóságot akadályozó fa, illetve egyéb növényzet található, 

tájékoztatás a jogsértés megszüntetéséhez szükséges 

intézkedések megtételéről, a jogsértés megszüntetésére 

vonatkozó felszólítás másolata, a kézbesítés igazolása; egyéb 

kapcsolódó iratok; az útkezelő által esetlegesen készített 

fénykép az eredeti és a jogszabálysértő állapotról

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Fellebbezés
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10.

Heves megyi illetékességgel:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (2) 

bekezdése alapján a kérelmező által - a közútkezelő 

hozzájárulásának megtagadása, vagy a kezelő által előírt feltételek 

sérelmezése miatt - kezdeményezett eljárás,

közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (3) 

bekezdése alapján - a közút kezelőjének kérelmére - az eredeti 

állapot helyreállítására, vagy a közút állagának és a forgalom 

biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésére 

irányuló eljárás,

a közút kezelőjének kérelmére a közút műtárgyának minősülő 

burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a 

közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetése miatt 

indult eljárás,

a közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén, az út 

területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás 

felújítására, korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés,

az engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében a közút 

nem közlekedési célú, vagy rendkívüli igénybevétele miatti, a 

helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belüli süllyedés, vagy 

más hiba kijavításának elrendelése,

a közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén a közút 

Lehetséges
Az eljárás a közút kezelőjének kérelmére indul. A járási hivatal a kérelem alapján tényállást tisztázza, szükség esetén helyszíni szemlét tart. A járási hivatal határozatban kötelezheti az eljárásra okot adót a közlekedés 

biztonsága vagy az út állagának védelme érdekében indokolt intézkedések megtételére, vagy a kérelem elutasításáról dönt.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII.2.) 

Korm. rendelet

- a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.3.) KHVM rendelet

Nem

Az útkezelő által benyújtott kérelem indoklással; felmérési 

dokumentáció; az érintett ingatlan tulajdonosa vagy a 

kötelezett neve, címe, az érintett ingatlan helyrajzi száma; 

tájékoztatás a jogsértés megszüntetéséhez szükséges 

intézkedések megtételéről, a jogsértés megszüntetésére 

vonatkozó felszólítás másolata, a kézbesítés igazolása; 

amennyiben kiadásra került, akkor a kiadott közútkezelői 

hozzájárulás másolata; egyéb kapcsolódó iratok; az útkezelő 

által esetlegesen készített fénykép az eredeti és a 

jogszabálysértő állapotról
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11.
Heves megyi illetékességgel:

Szakhatósági, illetve előzetes szakhatósági közreműködés.
Lehetséges

A közút és közforgalom elől el nem zárt magánút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 méteren 

belüli építmény, valamint belterületen ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése esetén, ha- az építményhez kapcsolódó közúti forgalom út, vagy az építmény 

építéséhez szükséges, közforgalom elöl elzárt parkoló építését teszi szükségessé az első fokú építési hatóság kérésére szakhatósági állásfoglalást, az ügyfél kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad az Útügyi 

Osztály. A használatbavételi engedély megkérésekor a közlekedési létesítményének helyszíni ellenőrzése után az előzőekhez hasonlóan szintén szakhatósági állásfoglalás kiadása történik. Építési engedélyezési eljárásban 

az első fokú hatóság ÉTDR rendszeren keresztül keresi meg az Útügyi Osztályt, a kérelemhez csatolni kell a közlekedési tervdokumentációt és az érintett útkezelő kezelői hozzájárulását. Használatbavételi eljárásnál szintén 

ÉTDR rendszeren keresztül történik a megkeresés, a közútkezelői nyilatkozat csatolható, ha ez nem történik meg, akkor az Útügyi Osztály keresi meg az útkezelőt nyilatkozat kiadása céljából. Annak elbírálása, hogy az 

építmény, vagy ahhoz kapcsolódóan a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a közúti forgalom biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak 

ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett.

- az építésügyi hatósági eljárásban: az építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs 

rendszerben (ÉTDR)

- minden más hatósági eljárásban:  a vonatkozó jogszabályok 

szerint

Nem

- az alap eljárásra vonatkozó jogszabályokban meg határozott 

okmányok, dokumentumok, valamint:

- az utakat, parkolókat, útcsatlakozásokat is tartalmazó 

helyszínrajzot, 

- az útcsatlakozással érintett, a szomszédos, az 50 m, illetve 

100 m távolságon belül lévő utak (országos és önkormányzati 

közutak, közforgalom elöl el nem zárt magánutak) kezelőinek 

nyilatkozatait, 

- az építtető nyilatkozata arról, hogy az útkezelő 

nyilatkozatában foglaltakat sérelmezi-e

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem
21 nap 

15 nap
Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal, Eger

12.

az előzőekben említett útügyi hatósági eljárások bármelyike, mely 

nemzetgadasági szempontból kiemelt beruházás  vagy ahhoz 

kapcsolódik

Lehetséges mint az előzőekben mint az előzőekben Nem mint az előzőekben Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 30 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Közigazgatási per
Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

13.

Heves megyi illetékességgel:

Közreműködés a településrendezési eszközök elfogadásának 

eljárásában.

Lehetséges

A területek (épületek, utak, különböző építmények, ...) felhasználásának, a telek alakításának, továbbá az építésnek a feltételeit és módját a településrendezési tervben (településszerkezeti és szabályozási terv), illetve a 

helyi építész szabályzatban kell meghatározni. Az egyes szakigazgatási szervek mint érdekelt államigazgatási szervek adnak véleményt az adott ügyben. A rendezési tervek felülvizsgálata (egész településre vonatkozik) és 

a területrészek módosítása során közlekedési szakági rész érintettsége esetén a közlekedési szakági munkarész kidolgozását a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében településtervezési közlekedési 

szakterületi tervezési jogosultsággal rendelkező tervező (településrendezési közlekedési tervező) készítheti, aki a közlekedési hatóság felé a végleges véleményezési eljárás keretein belül köteles tervezői jogosultságát 

igazolni. A benyújtandó közlekedési szakági terveken a közlekedéstervező elérhetősége, kamarai száma, eredeti aláírása kell, hogy szerepeljen. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv végrehajtási rendeletének 5 § (8) 

bekezdése szerint a közúthálózat fejlesztési tervét ötévenként felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell. A közlekedési szakági munkarészt az e-UT 02.01.41 [ÚT 2-1.218:2003] számú útügyi műszaki előírás (A 

településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei. Tartalmi követelmények) szerinti mélységben kell kidolgozni. A közlekedési létesítmények tervezése során a közutak tervezési előírásait tartalmazó e-UT 03.01.11 

[ÚT 2- 1.201:2008.] számú útügyi műszaki előírás követelményeit ki kell elégíteni. A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és 

az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

- településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Nem

Általános tervek a felülvizsgálatra, módosításra vonatkozóan. 

Közlekedési szakági tervek. Módosítással érintett területhez 

kapcsolódóan útkezelő, vasút üzemeltető, tömegközlekedési 

nyomvonal kijelölésénél tömegközlekedési szolgáltató vállalat 

nyilatkozata. 

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem
21 nap 

15 nap
Nem Nem Nem Igen

14.

Egri járási illetékességgel:

Elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, 

reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására kötelezés.

Lehetséges

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, illetve a törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint, amikor a közútkezelői eljárás nem vezet eredményre, akkor a hatóság folytatja le az eljárást, és 

végrehajtható döntéssel kötelezi az érintett ügyfelet a tiltott helyen lévő reklámtábla eltávolítására. Ezen eljárás a közútkezelő kezdeményezésére, az általa átadott iratanyag alapján indul meg, de a hatósági döntést a 

helyszíni szemlén tapasztaltak is befolyásolják, befolyásolhatják. Az eljárás során - a közlekedésbiztonság érdekében - az érintett ingatlan tulajdonosa is kötelezhető a létesítmény eltávolítására, és megbírságolható nem 

teljesítés esetén.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

- A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú 

berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes 

szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet

Nem

Az útkezelő által benyújtott kérelem indoklással; felmérési 

dokumentáció; a reklám célú berendezés helye szerinti ingatlan 

tulajdonosának neve, címe, az ingatlan helyrajzi száma; 

tájékoztatás a jogsértés megszüntetéséhez szükséges 

intézkedések megtételéről, a jogsértés megszüntetésére 

vonatkozó felszólítás másolata, a kézbesítés igazolása; 

amennyiben kiadásra került, akkor a reklám célú berendezés 

kihelyezéséhez kiadott közútkezelői hozzájárulás másolata; 

egyéb kapcsolódó iratok; az útkezelő által esetlegesen 

készített fénykép az eredeti és a jogszabálysértő állapotról

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal, Eger

15.

Egri járási illetékességgel:

A közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út 

melletti ingatlan tulajdonosának kötelezésével kapcsolatos eljárások.

Lehetséges

Az eljárás a közút kezelőjének kérelmére indul. A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra föld, iszap, kő vagy egyéb anyag ne kerülhessen, továbbá köteles saját 

költségén elvégezni az ingatlanán lévő fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási munkákat. A közút kezelője az ingatlan tulajdonosát felszólíthatja a 

szükséges intézkedések megtételére. Amennyiben a felszólítás eredménytelen marad, a járási hivatal a kérelem alapján tényállást tisztázza, szükség esetén helyszíni szemlét tart. A járási hivatal határozatban kötelezheti 

az ingatlan tulajdonosát a közlekedés biztonsága vagy az út állagának védelme érdekében indokolt intézkedések megtételére, vagy a kérelem elutasításáról dönt.

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról

- A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016.(XII.2.) 

Korm. rendelet

Nem

Az útkezelő által benyújtott kérelem indoklással; felmérési 

dokumentáció; az út melletti ingatlan tulajdonosának neve, 

címe, az ingatlan helyrajzi száma; tájékoztatás a jogsértés 

megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételéről, a 

jogsértés megszüntetésére vonatkozó felszólítás másolata, a 

kézbesítés igazolása; amennyiben kiadásra került, akkor a 

kiadott közútkezelői hozzájárulás másolata; egyéb kapcsolódó 

iratok; az útkezelő által esetlegesen készített fénykép az 

eredeti és a jogszabálysértő állapotról

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal, Eger

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály



16.

Egri járási illetékességgel:

Járdák, gyalogutak építésének engedélyezésével kapcsolatos 

eljárások.

Lehetséges
A járási hivatal ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a követelményeknek, illetve, hogy a szükséges mellékletek csatolásra kerülte-e. Hiányosan benyújtott kérelem esetén hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. A hatóság 

beszerzi a szakhatósági nyilatkozatokat, ellenőrzi a tervezők jogosultságát, valamint helyszíni szemlét illetve hatósági egyeztetést tarthat. A járási hivatal döntését határozatba foglalja. 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény,

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a 

végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet,

- a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet,

- az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) 

Korm. rendelet, 

- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet

Nem

Az építtető vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás 1 

eredeti példányát csatolva) benyújtott kérelem. Út, kerékpárút- 

és ezekkel összefüggő járda építési eljárásához benyújtandók 

az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendelet 11. §. –ban felsorolt dokumentumok. A 

forgalomba helyezési eljáráshoz benyújtandók ugyanezen 

jogszabály 18-21. §-ban foglaltak. Az útmegszüntetési eljárás 

során a 27. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni. Csatolandó 

egy átnézeti helyszínrajz, mely a megszüntetendő utat és 

környezetét ábrázolja, a tulajdonos kérelme az út 

megszüntetésére vonatkozóan, az érintett ingatlantulajdonosok 

jegyzéke, valamint az eljárási díj befizetését igazoló okirat.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 55 ap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés
Heves Megyei 

Kormányhivatal, Eger



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele Lehetséges

A járási hivatal a családi gazdaságokról közhiteles hatósági 

nyilvántartást vezet. 

A nyilvántartásba vétel iránti eljárás a családi gazdálkodó és a 

gazdálkodó család tagjai közös kérelmére indul. 

Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a kérelem hiányos, vagy 

annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a családi 

gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 

működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 

326/2001. (XII.30) Korm. rendeletben meghatározott okiratok, 

a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül 

– határidő megjelölésével – a hiányosság pótlására szólítja 

fel. 

A nyilvántartásba vétel iránti eljárást meg kell szüntetni, ha a 

kérelmező a megadott határidőn belül a hiányosságot nem 

pótolta, és a hiánypótlás teljesítésére megadott határidő 

lejárta előtt annak meghosszabbítását sem kérelmezte. 

A nyilvántartásba vétel megtörténtéről határozatot hoz, melyet 

közöl a kérelmezőkkel és a családi gazdaság tagjaival.

 

 A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba 

vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 

szóló 326/2001. (XII.30) Korm. r.

 Az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Igen
326/2001. (XII.30) Korm. r. 4. §-ban foglaltak csatolása 

szükséges
Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

3300 Eger, Kossuth L. u. 

9.

2.

Családi gazdaságok nyilvántartásában a változások (tag 

belépése, kilépése, területváltozás) bejelentésével 

kapcsolatos eljárás 

Lehetséges

A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló és a 326/2001. 

(XII.30) Korm. rendelet 3. §-ban meghatározott szerződésben 

rögzített adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 

napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást 

vezető járási hivatalnál.

Amennyiben a járási hivatal tudomására jut, hogy a 

nyilvántartásában szereplő adatok nem felelnek meg a 

valóságnak vagy a 326/2001. (XII.30) Korm. rendelet 6. § (1) 

bekezdésében foglalt megkeresés vonatkozásában 

hiányosak, hivatalból megkeresi a családi gazdálkodót az 

adatok helyesbítése érdekében.

Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a kérelem hiányos, vagy 

annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a családi 

gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 

működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 

326/2001. (XII.30) Korm. rendeletben meghatározott okiratok, 

a kérelmezőt a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül 

– határidő megjelölésével – a hiányosság pótlására szólítja 

fel. 

Az adatváltozás iránti eljárást meg kell szüntetni, ha a 

kérelmező a megadott határidőn belül a hiányosságot nem 

pótolta, és a hiánypótlás teljesítésére megadott határidő 

lejárta előtt annak meghosszabbítását sem kérelmezte. 

 

 A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba 

vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 

szóló 326/2001. (XII.30) Korm. r.

 Az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Igen
326/2001. (XII.30) Korm. r. 4. §-ban foglaltak csatolása 

szükséges
Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

3300 Eger, Kossuth L. u. 

9.

3. Családi gazdaságok nyilvántartásából történő törlés  Lehetséges

 A járási hivatal törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, 

ha nem állnak fenn a nyilvántartásba vétel feltételei a 

326/2001. (XII.30) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) 

pontjában foglaltak kivételével, továbbá ha már nem felel meg 

azoknak a feltételeknek, amelyek alapján a szerint családi 

gazdaságnak minősült, valamint ha a családi gazdálkodó 

meghal, és a túlélő családtagok a halotti anyakönyvi kivonat 

kiállításától számított 60 napon belül nem jelentik be, hogy a 

családi gazdálkodást folytatni kívánják.

A családi gazdaságot ugyancsak törli a járási hivatal a 

nyilvántartásból, ha a családi gazdálkodó  az állami 

támogatás igénybevételéhez a támogatás nyújtása 

szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan 

adatot szolgáltat, ha nem tett eleget azon feltételnek, 

miszerint élethivatásszerűen mezőgazdasági és 

mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végez, vagy ha  

326/2001. (XII.30) Korm. rendelet 4. § (5) és (6) 

bekezdésében előírt változás-bejelentési kötelezettségét 

határidőben, és az erre irányuló felszólítás ellenére, a 

felszólításban megjelölt határidő vagy határnap leteltét 

követően sem teljesíti.

Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a kérelem hiányos, vagy 

annak mellékleteként nem kerültek csatolásra a családi 

gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, 

 

 A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba 

vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 

szóló 326/2001. (XII.30) Korm. r.

 Az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Igen
326/2001. (XII.30) Korm. rendeletben foglaltak csatolása 

szükséges
Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

3300 Eger, Kossuth L. u. 

9.

4. Adatszolgáltatás a családi gazdaságok nyilvántartásából Lehetséges

 A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az 

ügyfél kérelmére - a felhasználás céljának feltüntetésével - 

adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

 

 A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba 

vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 

szóló 326/2001. (XII.30) Korm. r.

 Az illetékekről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Igen Igen Illeték Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

3300 Eger, Kossuth L. u. 

9.

5.
A mezőgazdasági őstermelői igazolványok használata 

jogszerűségének  ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat
Lehetséges

Az eljárás hivatalból indul. Helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyv 

felvétele, hiánypótlás, határozat , végzés meghozatala

1995. évi CXVII. törvény 81/C. §; 436/2015. (XII.28.) 

Korm.rendelet 12., 13., 14. §
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály  3300 Eger, 

Kossuth L. u. 9.

6. Mezei Őrszolgálat nyilvántartásba  vétele Lehetséges

A települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi 

kerületi, fővárosi) önkormányzat a közigazgatási területéhez 

tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – 

őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. A 

mezei őrszolgálat létrehozását a mezőgazdasági igazgatási 

szervnek be kell jelenteni, amely az őrszolgálatot közhiteles 

hatósági nyilvántartásba veszi. A mezei őrszolgálat a 

nyilvántartásba vett területen látja el tevékenységét. Az 

önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és 

működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a 

tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi 

költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi

és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény Nem

A bejelentésnek tartalmaznia kell az őrszolgálat létszámát, az 

őrzött terület mértékét és a földrészletek helyrajzi számát, az 

őrszolgálat létrehozásáról készült dokumentumot.

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

3300 Eger, Kossuth L. u. 

9.

7.

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és 

működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 

kifizethetőségének igénylése.

Lehetséges

A települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat, 

valamint a hegyközség által létrehozott hegyőrség (a 

továbbiakban együtt: őrszolgálat) megalakulási, fenntartási és 

működési költségeinek megtérítésére a fegyveres biztonsági 

őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. §-ának 

(2) bekezdése alapján a 2. § (1) bekezdésében meghatározott 

mértékig állami hozzájárulás (a továbbiakban: hozzájárulás) 

igényelhető. A hozzájárulást az a települési önkormányzat 

vagy hegyközség igényelheti, amelynek az őrszolgálatát a 

megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási 

hatáskörben eljáró, a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése szerinti járási hivatala (a 

továbbiakban: járási hivatal) nyilvántartásba vette. A járási 

hivatal megvizsgálja az igényjogosultságot és ennek alapján 

határozatban dönt a hozzájárulás kifizethetőségéről, vagy a 

kérelem elutasításáról.

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és 

működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 

igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 

22.) FVM–PM együttes rendelet

Igen

A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások 

lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatok hiteles másolatai,

a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 1. és 2. számú 

melléklete

Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Heves Megyei 

Kormányhivatal

3300 Eger, Kossuth L. u. 

9.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal - Családi gazdaságok, Mezei őrszolgálat



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

alkalmazandó-e formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték 

Ákr. 64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának 

ellenőrzése, koordinációja, a kijelölt ellenőrzések végrehajtása
Lehetséges

Az ügyfelek a Magyar Államkincstárhoz elektronikusan nyújtják 

be egységes kérelmüket. A MÁK kiválasztja az ellenőrzendő 

ügyfeleket, akik listáját a NÉBIH továbbítja az NTO részére. Az 

NTO ellenőrzési ütemtervet készít, ami alapján lefolytatja a KM 

ellnőrzéseket. Az ellenőrzés megállapításait tartalmazó 

jegyzőkönyvek rögzítésre kerülnek a KM szakrendszerben. Az 

ellenőrzési akták összeállítása után továbbításra kerülnek az 

Agrárügyi és Környezetvédelm Főosztály részére, a hol az 

elsőfokú döntés meghozatala történik.

2007. évi XVII. tv 19.§ (1-5)

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3.§ (2) és 1. számú mellékle                    

81/2009. (VII.10) FVM rendelet

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

2.

Határállomásokon, kereskedelmi egységekben és 

termőhelyeken történő mintavétel növényi termékből a 

megengedett növényvédő szer maradék tartalom ellenőrzése 

céljából.

Lehetséges

A NÉBIH által összeállított mintavételi terv alapján a 

meghatározott számú és típusú minta megvétele, a 

laboratóriumi eredmények alapján eljárás indítása, ha indokolt.

2008. évi XLVI. tv 33.§ bb), 37. § (2) e), 44.§ (1) e), f)

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

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § (1), 7. § (1), 8. § (1) 10. §, 

1. számú melléklet

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

3.

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte előtt 

betakarított termék esetén a forgalomba hozatali 

követelményeknek való megfelelőség igazolása 

Lehetséges

Az ügyfél kérelmére indult hatósági eljárás, mely során a 

laboratóriumi eredmények alapján a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

2008. évi XLVI. tv 17.§ (7) bekezdés

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

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 7.§

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

4.
Elsődleges növényi termékek szennyezőanyagainak 

monitoringja
Lehetséges

A NÉBIH által összeállított mintavételi terv alapján a 

meghatározott számú és típusú minta megvétele, a 

laboratóriumi eredmények alapján eljárás indítása, ha indokolt.

              2008. évi XLVI. törvény 37. § (2)  e) 

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

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § (1), 7. § (1), 8. § (1) 10. §, 

1. számú melléklet

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

5.

Növényútlevél kiállítása a 2008. évi 46. törvény.

 17. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti

 kötelezettség alapján nyilvántartásba vett

 termelők részére 

Lehetséges
Kérelemre indult hatósági eljárás, mely során növényútlevél 

kiadására kerül sor.

   2008. évi XLVI. törvény 4.§ c) r), 37. § (2) c) d) g)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a), (3) c)                                                                           

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 36/A-D.§                           

Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

6.
Ellenőrzi a növény-egészségügyi szempontból nyilvántartott 

termelőknél a nyilvántartási feltételek megtartását
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során nyilvántartások 

ellenőrzésre kerül sor, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

      2008. évi XLVI. törvény 37. § (2) g)

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

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 33.§ (1), 36.§ (1)  f) (2)                      

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

7.

Védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése a 

szomszédos gazdálkodó termelés biztonságára veszélyt 

jelentő károsító esetében

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során ellenőrzi a 

károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását, végén a 

hatóság döntésében közli megállapítását.

       2008. évi XLVI. törvény 17.§ (1)  c), 37. § (2) f), (3)

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

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1)                     7/2001. (I. 

17.) FVM rendelet 2. § (1)              

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

8.
Járványok- és kártevők felszaporodása esetén növény-

egészségügyi intézkedések meghozatala
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során intézkedéseket 

hoz zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók 

elterjedésének, felszaporodásának megakadályozására.

    2008. évi XLVI. törvény 17.§ (1) a-b), 48. § (1)  a-k) 

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

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2.§ (1), 6-12.§                     

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

9.
Járványokkal és kártevők felszaporodásával kapcsolatos 

állami és közérdekű védekezési intézkedések
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során intézkedéseket 

hoz zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók elleni 

védekezési kötelezettség elmulasztása esetén károsító 

felszaporodásának megakadályozására.

   2008. évi XLVI. törvény 17.§ (2) b), 48. § (1) l), 49-50. §

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

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 18.§ (1)                  

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

10.

Károsítók elleni kötelező védekezésre felszólítás, közérdekű, 

állami védekezés, illetörvénye megsemmisítés elrendelése, 

növényvédelmi illetve élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 

kiszabása

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során intézkedéseket 

hoz zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók 

elterjedésének, felszaporodásának megakadályozására. 

Ellenőrzést tart, védekezési kötelezettséget állapít meg, 

megsemmisítést rendel el, bírságot szab ki.

                                                                                     2008. évi 

XLVI. törvény 17.§ (1) (2)  b), 48. § (1), 49-50. § 60. § (1)  a)  j-

n), 63. § (1) b)

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

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1)                              

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2.§ (1), 6-12.§  18-20.§                    

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

11.

Szakhatósági tevékenység ellátása kis- és nagykereskedelmi 

növényvédő szer forgalmazás beindításánál (működési 

engedély kiadásához), valamint a telepengedélyezési 

eljárásokban

Lehetséges

Jegyző általi megkeresésre indult hatósági eljárás. Hatósági 

helyszíni ellenőrzést követően szakhatósági állásfoglalás 

kiadása.

                                                                                       2008. 

évi XLVI. törvény 37. § (2) e) 

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

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 24.§ (1) és (2) 

Nem

A forgalmazni kívánt növényvédő szer forgalmazási 

kategóriájának megfelelő szakképesítéssel 

rendelkezőfelelős személy növényvédelmi 

képesítésének másolata; megbízás illetve 

munkaviszony esetén az erre vonatkozó szerződés 

másolata.                                            Meg kell adnia a 

hatályos engedély sorszámát, továbbá növényvédő szer 

ngykereskedelmi forgalmazása esetén az érvényes 

növényorvosi  kamarai regisztrációs számát.

Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem

21 nap 

(531/2017. (XII.29.) Korm. 

rendelet 1 melléklet 8. 

Kereskedelmi ügyek 8.)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

12.

I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények vásárlására és 

felhasználására jogosító igazolványok kiadása – az EU 

tagállamok állampolgárai részére is –, nyilvántartása és a 

vásárlói jogosultság meglétének ellenőrzése

Lehetséges

Kérelemre indult hatósági eljárás, mely során I. és II. forgalmi 

kategóriájú készítmények vásárlására és felhasználására 

jogosító igazolvány kerül kiadásra.

                                                                                 2008. évi 

XLVI. törvény 37. § (3) h), 38. § (1) n)

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

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21.§                             

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 9.2.1.

Nem

Képzettséget, végzettséget, ismeretet igazoló 

okiratokat, továbbá I. forgalmi kategóriájú növényvédő 

szerrel végzendő növényvédelmi szolgáltatás esetén az 

érvényes növényorvosi kamarai tagságot gazoló 

okiratot.                                                                                  

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 

dokumentum másolata.

Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

13. Légi-mezőgazdasági engedély kiadása és meghosszabbítása Lehetséges

Kérelemre indult hatósági eljárás, mely során a 

mezőgazdasági munkát végző légi jármű vezetője részére 

igazolvány kerül kiadásra a jogszabályban előírt feltételek 

teljesülése esetén.

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

44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3 § (3)

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 9.2.1.
Nem

Növényvédelmi alaptanfolyam elvégzéséről szóló 

tanúsítvány / felsőfokú növényvédelmi képesítéhez 

kötött  I. forgalmi kategóriájú készítmények vásárlására 

és felhasználására jogosító engedély / a Nyíregyházi 

Főiskola vagy jogelőd intézménye által kiállított 

repülőgép vezetői üzemmérnöki diploma, vagy azzal 

egyenértékű szakképesítési bizonyítvány.

Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

14.
EGT más tagállamában folytatni tervezett növényvédelmi 

tevékenységhez szükséges igazolás kiadása
Lehetséges

Kérelemre indult hatósági eljárás, mely során EGT más 

tagállamában folytatni tervezett növényvédelmi 

tevékenységhez szükséges igazolás kerül kiadásra.

                                                                                     2008. évi 

XLVI. törvény 23/A. § (1)

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

 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 47.§ 
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15.
 Parlgfű elleni védekezéi kötelezettség elmulasztásával 

kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása
Lehetséges

Hivatalból indított hatósági eljárás, mely során a hatóság 

ellenőrzi, hogy az ingatlan földhasználója vagy ennek 

hiányában a tulajdonosa eleget tett-e a jogszabályban előírt 

módon a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének és 

ennek elmaradása esetén szankcionálja azt.

                                                                                                              

2008. évi XLVI. törvény 17. § (4), 50. § (1)-(7), 59. § (3) (5), 

60. § (1) c)

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 13. § f)                                                                                        

221/2008  1.§ (2), 3. § (3) (5) (7)                                                                                                           

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 2. § (1) d)                                                                            

194/2008 (VII.31.) Korm. rendelet 3. §, 4.§ (1)-(3), 5. § (1)-(3) 
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16.
Növényvédőszer-maradék szennyezett élelmiszerrel és 

takarmánnyal kapcsolatos esetek kivizsgálása
Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a növényvédő szerrel és 

takarmánnyal kapcsolatos esetek kivizsgálásra kerülnek, 

végén a hatóság döntésében közli közli megállapítását

   2008. évi XLVI. törvény 5. § (1) b), 32 § (1) e),                71. § 

(4)  b), 76. § (4) b) 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a), (3) c)                                                                                                         
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17.

Védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése a 

szomszédos gazdálkodó termelés biztonságára veszélyt 

jelentő károsító esetében

Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a védekezési 

kötelezettség betartása kivizsgálásra kerül, végén a hatóság 

döntésében közli megállapítását

 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) c), 37. § (2) a), f)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) c)                                                                                                          
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

18.

Raktári kártevők elleni védekezések ellenőrzése, a gázosításra 

vonatkozó jogszabályoknak és technológiai előírásoknak való 

megfelelés vizsgálatával

Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a raktári kártevők elleni 

védekezés kivizsgálásra kerül, végén a hatóság döntésében 

közli megállapítását

  2008. évi XLVI. törvény 1 § d), 14. § (3), 37.§ (2) c), 48. § (1) 

k), (2), 60. § (1) m)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) c)                                                           

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet  2.§ (1) h), 4. §, 22. § (10),  5. 

§ (1) , 22. § (1), 23.§ (3), (4), 44.§ (2)                                                

16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet 21. § (3)                                                                                 
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19.
Kiviteli forgalomban a berakóhelyen történő (export) növény-

egészségügyi vizsgálatok elvégzése
Lehetséges

Kérelemre indult eljárás, mely során a berakóhelyen történő 

(export) növény-egészségügyi vizsgálatok elvégzése után a 

hatóság növény egészségügyi bizonyítványt ad ki.

  2008. évi XLVI. törvény 5. § (3), 38. § (7)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) c)                           

7/2001. (I.17.) FVM rendelet 2. § (1), 37. § (1), 40. § (1), 41. § 

(1)-(4), 48. § (1), 58. § (1)-(6), 59. § (1)-(3), 63. § (1)                                                                                      

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 2. §, 3. § (1)-(2)                                                                                                                                         
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20.
Megkeresésre, bejelentésre részvétel növényvédelmi 

káresetek kivizsgálásában
Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a hatóság növényvédelmi 

káresetek kivizsgálásában vesz részt. A vizsgálatok 

lezárultával a hatóság döntésében közli megállapítását.

    2008. évi XLVI. törvény 33. § be), 37. § (3), 37.§ (2) d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) c) 

 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 63. § (1), 64. § a)-d), 65. § a)-c), 

66. § (1)-(2)                                                       43/2010. 

(IV.23.) FVM rendelet 1/A § (1)-(3), 5. § (1),    11. § (1), 15. § 

(1)-(4), 16. § (1)-(2), 17. § (1), 21. § (1), 22. § (1), 23. § (1)-(3), 

26. § (1)-(4), 29. § (1), 31. § (1), 32. § (1)-(2), 37. § (1)-(2), 42. 

§ (1), 45. § (1)-(2), 46. § (1)                                                                                     

66/2010. (V.12.) FVM rendelet 5. § (1), 9. § (1)-(2)                                                                                                                                                                                                                     
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21.
EU növény-egészségügyi határkirendeltségéhez (BIP) 

kapcsolódó import ellenőrzési feladatok ellátása
Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a hatóság az EU növény-

egészségügyi határkirendeltségéhez kapcsolódó import 

ellenőrzési feladatok ellátásában vesz részt. 

2008. évi XLVI. törvény 5. § (3), 38. § (7)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) c)                             

7/2001. (I.17.) FVM rendelet 2. § (1), 5. § (2)-(3), 5/A. §, 5/B. 

§, 37. § (1), 40. § (1), 41. § (1)-(4), 48. § (1), 50. §, 52. §, 53. §, 

54. §, 55. § (1) 1/A. § (1) 58. § (1)-(6), 59. § (1)-(3), 63. § (1)                                                                                      

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 2. §, 3. § (1)-(2)                                                                                                                                         
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22.

Légi permetezéssel kapcsolatban benyújtott kérelmek 

elbírálása, előírások betartásának ellenőrzése (szakirányító 

jelenléte, légi járművezető növényvédelmi továbbképzésének 

érvényessége, tevekénységhez szükséges engedélyek, előírt 

nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény 

felhasználhatósága, stb.), nyilvántartás vezetése

Lehetséges

A 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 2. 

melléklet szerinti kérelmet a szakirányító nyújtja be a 

hatósághoz, a benyújtott kérelmek tartalmi ellenőrzése után a 

hatóság döntésben közli megállapítását. A szakirányító 

legkésőbb a kijuttatást megelőző munkanap délelőtt 9 óráig a 

hatóságnál a 3. melléklet szerinti adattartalommal a légi 

munkavégzést bejelenti.

                2008. évi XLVI. törvény 37. § (2) a), 38. § (1) u), 45. 

§ 1. 

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

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A §, 3/B. 

§ (3), 3/C. §                                                            63/2012. (VII. 

2.) VM rendelet 1. § (1) 1. melléklet 9.2.3., 9.2.4.

Igen Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

23.
Ökológiai jelölés jogszerűségének ellenőrzése gazdasági 

szereplőknél 
Lehetséges

Hivatalból  ellenőrzésre kerül az ökológiai jelölés 

jogszerűsége, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását. Kifogás esetén hatósági eljárás indul.

 2008. évi XLVI. törvény 32. § (1) h)

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

834/2007/EK Rendelet 27. cikk

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

24. Ökológiai átállás I. fokú hatósági ellenőrzése és nyilvántartása Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ökológiai 

átállás ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

  2008. évi XLVI. törvény 32. § (1) h)

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

889/2008/EK rendelet 36. cikk    
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25.
Ökológiai párhuzamos termelés I. fokú hatósági ellenőrzése és 

nyilvántartása
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ökológiai 

átállás ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

   2008. évi XLVI. törvény 32. § (1) h)

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

889/2008/EK rendelet 40. cikk      .
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26.
Zárlati károsítók felderítése, megelőzéséhez, illetve 

felszámolásához szükséges intézkedések megtétele
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során a zárlati károsítók 

jelenléte vagy hiánya megállapításra kerül, megelőző vagy 

felszámoló intézkedésekről a hatóság döntést hoz.

2008. évi XLVI. törvény 32. § (4) c), 37. § (3) a), 48. §, 49. §, 

54. § (1)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) c), 23. § (1) b)                                                                      

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. § - 12. §, 13. § (1), 18. § (1) - 

(2), 30. §, 36/G. § (8), 41. § (2), 44/A. §         
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27.

Szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldség, erdészeti 

szaporítóanyagok előállításának növény-egészségügyi 

ellenőrzésével kapcsolatos feladata (pl.előszemle,  szemle, 

mintavétel a  kontroll-tesztelésekhez) ellátása 

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél 

benyújtja a hatósághoz a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 10. 

számú meléklete szerinti bejelentőlapot, a hatóság 

nyilvántartásba veszi, majd a szaporítóanyag-előállítás 

ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

 2008. évi XLVI. törvény 32. § (4) a), 37. § (2) d), 45. § (1)

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

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 26. § (1), 27. §, 33. § (4), 34. §                                                                                           

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1), 1. melléklet 10.1.
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28.
117/2007. (X. 10.) FVM rendelet alapján támogatási kérelem 

nyilvántartásba vétele
Lehetséges

A kérelmező a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú 

melléklete szerinti adattartalmú kérelmet a hatósághoz 

benyújtja, a hatóság határozatban befogadja vagy elutasítja. A 

befogadott kérelmek alapján a termelőnek a vizsgálati díjak fel 

nem számított összegéről számlát állít ki, melyekről havonta 

összesített kifizetési kérelmet nyújt be a Kincstár felé.

2008. évi XLVI. törvény 45. § (1) , 76. § (5) i)                               

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 26. § (1), 27. §, 33. § (4), 34. §                                                                                              

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1), 1. melléklet 10.1.                                                                       

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 5. § (1)-(3), 6. § (1)-(3)
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29.
Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység 

végzésének bejelentése
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél 

benyújtja a hatósághoz a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 10. 

számú meléklete szerinti bejelentőlapot, a hatóság 

nyilvántartásba veszi, majd a fa-csomagolóanyag hőkezelés 

gyártási tevékenység ellenőrzésre kerül, végén a hatóság 

döntésében közli megállapítását.

             

 2008. évi XLVI. törvény 37. § 2 c), g), 45. § (1)

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

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 33. § (1) d) 34. §                                                                                           

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1), 1. melléklet 10.1.
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30.

Engedélyköteles termékek forgalmazása, vásárlása során az 

előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek meglétének 

és a nyilvántartási kötelezettségek betartásának ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során engedélyköteles 

termékek forgalmazása, vásárlása során a személyi, tárgyi 

feltételek megléte és a nyilvántartási kötelezettségek betartása 

ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

 2008. évi XLVI. tv 4.§ b), 37. § (2) b), 44. § (1) a), c), d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) c)                                                                    

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (4), 23-30. §      
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31.
Növényvédelmi gépek és növényvédő szer kijuttatására 

szolgáló eszközök típusminősítésének ellenőrzése
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során növényvédelmi 

gépek és növényvédő szer kijuttatására szolgáló eszközök 

típusminősítése ellenőrzésre kerül, ( a  forgalomba hozatali 

engedély hatályosságát igazoló matrica meglétének , 

érvényességének vizsgálata) ellenőrzése, végén a hatóság 

döntésében közli megállapítását.

2008. évi XLVI. tv  4. § (d) pont, 37. § (2) i), 44. § (1) b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a), (3) c)                  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 32.§ (1),34. § (2), 35. §

Nem Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter
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32.

Engedélyköteles termékek felhasználása során az 

előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek meglétének 

és a nyilvántartási kötelezettségek betartásának ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során engedélyköteles 

termékek felhasználása során a személyi, tárgyi feltételek 

meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek betartása 

ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

2008. évi XLVI. tv 4. § b), 37. § (2) b), 44. § (1) a), c), d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) c)                      

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 16. §, 29. § (6), 30. § 
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33.

Növényvédelmi tevékenység körülményeinek, illetve a 

növényvédelmi technológiai fegyelem (munkavédelmi, 

egészségvédelmi, környezetvédelmi előírások) betartásának 

ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során a növényvédelmi 

tevékenység körülményeinek, illetve a növényvédelmi 

technológiai fegyelem betartásának ellenőrzését végzi, végén 

a hatóság döntésében közli megállapítását.

             

 2008. évi XLVI. Tv 4. § b) 37. § (2)  a),  j)

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

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5-10, 12-15. §      
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34.
Növényvédő szerek engedélyben előírt minőségének és a 

címkézésének ellenőrzése 
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során növényvédő 

szerek engedélyben előírt minőségének és a címkézésének 

ellenőrzésére kerül sor, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

  

 2008. évi XLVI. tv 33.§ b), 37. § (2) b), 44. § (1) a), c), d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) c)   89/2004 

FVM rendelet 28. § (1) bekezdés
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35.

Mintavétel az engedélyköteles termékekből a minőségi 

(növényvédő szer tisztaságára, hatóanyagtartalmára 

vonatkozó) jellemzők vizsgálata céljából

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során mintavételt végez 

engedélyköteles termékekből a minőségi jellemzők vizsgálata 

céljából, a mintá(ka)t a NÉBIH NTAI Velencei Növényvédőszer-

analitikai Laboratóriumába küldi vizsgálatra, laborvizsgálati 

jegyzőkönyv alapján a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

   

2008. évi XLVI. tv 33.§ b), 37. § (2) b), 44. § (1) d), e), f)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) c)  89/2004. 

FVM rendelet 28. § (1) bekezdés                   

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

36.

Engedélyköteles termékek párhuzamos behozatal 

követelményeinek való megfelelésének, kiszerelésének, 

gyártásának szállításának, raktározásának csomagolásának, 

cimkézésének, szavatossági idejének, az értékesítés 

szabályszerűségének ellenőrzése.

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél 

engedély köteles termékekkel összefüggő tevékenysége 

ellenőrzésre kerül. A megállapításokról jegyzőkönyv készül. Az 

ügy végén a hatóság döntésében közli megállapítását.

 2008. évi 46. tv 4.§ b), 37. § (2)  b)

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

 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (1-7); 6.§ (1); 16.§; 23.§; 

24.§; 25.§; 26.§; 27.§; 29.§; 45.§                                                                   

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

37.
Engedélyköteles termékek gyártásával, átcsomagolásával, 

bérkiszerelésével foglalkozó egységek felderítése, ellenőrzése.
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az engedély 

köteles termékek gyártásával, csomagolásával, kiszerelésével 

foglalkozó egységek kerülnek ellenőrzésre. Az ellenőrzésről a 

hatóság jegyzőkönyvet készít, majd az eljárás végén a hatóság 

döntésében közli megállapítását.

2008. évi XLVI. Tv 4.§ (b), 37. § (2)  b)

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

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (1-7); 6.§ (1); 16.§; 23.§; 

24.§; 25.§; 26.§; 27.§; 29.§; 45.§;                             

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

38.

Növényvédelmi védekezések során a szállítás, raktározás 

szabályainak, a növényvédelmi gépek alkalmasságának és az 

előírt nyilvántartások meglétének, illetve naprakész 

vezetésének ellenőrzése. 

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél 

szállítási és raktározási tevékenysége, valamint a 

növényvédelmi gép alkalmassága kerül ellenőrzésre. Az ügy 

folyamán ellenőrzésre kerül az ügyfél kötelezően vezetendő 

nyilvántartásainak vezetése. Az ügy folyamán jegyzőkönyv 

készül, majd a hatóság döntésében közli megállapítását.

 2008. évi 46. tv  2. § (k), 4.§ b, d), 37. § (2) a; j,)

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

 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (1-7); 6.§ (1); 16.§; 23.§; 

24.§; 25.§; 26.§; 27.§; 29.§; 32.§; 45.§;                              

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

39.

Vetőmag, szaporító-és ültetvényanyag előállítást és 

forgalomba hozatalt, valamint az egyéb szemleköteles 

növények termő-, tároló-, berakó-, feladó-, és forgalmazó 

helyeit ellenőrzi növény-egészségügyi szempontból.

Lehetséges

Bejelentés alapján, hivatalból indult hatósági eljárás, mely 

során az ügyfél szaporítóanyag előállítása, valaminnt a 

tevékenységhez kapcsolódó helyszini ellenőrzést végez a 

hatóság. A végén a hatóság döntésében közli megállapítását.

2008. évi 46. tv 4.§ b), 37. § (2)  b)

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

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet                              

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

40.

Növény-egészségügyi (növényállományban végrehajtott teljes 

vagy részleges megsemmisítés miatti) kártalanítással 

kapcsolatos feladatok ellátása.

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél teljes, 

vagy részleges kártalanításával kapcsolatos feladatait látja el a 

hatóság.

 

2008. évi XLVI. Tv 24. § (1) d) 48.§ (1) a); 54.§

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

7/2001. (I.17.) FVM rend. 21-25.§

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

41. Talajjavítás engedélyezése Lehetséges
A talajvédelmi hatóság kérelemre induló eljárásban 

engedélyezi a tallajjavítást.

 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) a)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                            

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) a), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.1                                                                      

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.1

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó írásbeli 

hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a 

földhasználó a kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj 

befizetéséről szóló igazolás

Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

42. Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése Lehetséges
A talajvédelmi hatóság kérelemre induló eljárásban 

engedélyezi a mezőgazdasági célú tereprendezést.

 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) b)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 75. §  (2) (3)                              

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) b), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.2                                                               383/2016. 

(XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 75. §  (2.) (3)  63/2012. 

(VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.2 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, kiviteli terv, földhasználó 

írásbeli hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a 

földhasználó a kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj 

befizetéséről szóló igazolás

Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés Agrárminiszter

43.
Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények 

megvalósításának engedélyezése
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság kérelmre induló eljárásban engedélyezi 

az erózió elleni talajvédelmi műszaki beavatkozásokat, illetve a 

talajvédelmi létesítmények megvalósítását

   2007. évi CXXIX. törvény 36. § (2) c), 49. § (1) c)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)

 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) k), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.10                                                                

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.3. 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv, 

kiviteli (műszaki) tervdokumentáció,földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

44.
Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának 

engedélyezése
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság kérelemre induló eljárásban 

engedélyezi szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági 

hasznosítású termőföldön történő felhasználását.

     2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) e)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 75. § (1)                           

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) h), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.8                                                               63/2012. 

(VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.5. 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés Agrárminiszter

45.
Szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának 

engedélyezése
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság kérelemre induló eljárásban 

engedélyezi szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági 

hasznosítású termőföldön történő felhasználását.

   2007. évi CXXIX törvény 49. § (1) e)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 75. § (1)                        

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (3) b), 1. melléklet, 3. 

melléklet 3.1                                                                      

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.6. 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés Agrárminiszter

46. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának bejelentése Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a bejelentési folyamatban a benyújtott 

talajvédelmi terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, 

a tervezett elhelyező területet és a terület talajtakaróját. A 

vizsgálat alapján határozza meg a hígtrágya mezőgazdasági 

felhasználásához a talajtani alkalmasságot.

2007. évi CXXIX törvény 49. § (3), (4), 50/A. §

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)         

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) g),  1. melléklet, 2. 

melléklet 2.7.

Nem

Bejelentő lap, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező).

Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

47.
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék 

termőföldön történő felhasználásának engedélyezése
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a benyújtott talajvédelmi terv alapján 

vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett elhelyező 

területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat alapján 

határozza meg a hulladék anyag mezőgazdasági 

felhasználásához a talajtani alkalmasságot,

 2007. évi CXXIX törvény 49. § (1) f)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 75. § (1)                                          

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1)  j), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.11.                                                                

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1 melléklet 12.1.8 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Fellebbezés Agrárminiszter

48.
Mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék termőföldön 

történő felhasználásának engedélyezése
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a benyújtott egyszerűsített talajvédelmi 

terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett 

elhelyező területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat 

alapján határozza meg a mezőgazdasági eredetű hulladék 

mezőgazdasági felhasználásához a talajtani alkalmasságot, 

illetve a kijuttatási technológiát, a felhasználható hulladékanyag 

mennyiségét, a felhasználás feltételeit, különös tekintettel a 

külön jogszabályban előírt várakozási időkre, 

védőtávolságokra, továbbá javaslatot tesz egyéb 

beavatkozásokra (mélylazítás, termeszthető növények köre, 

stb.), a területi érzékenység megjelölésre, az ellenőrzés 

idejére, gyakoriságára.

  2007. évi CXXIX törvény 49. § (1) g)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. § (3) a), 1. melléklet, 3. 

melléklet 3.2.                                                                        

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.8

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

49.

Árutermő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve a csemege- és 

alanyszőlő) telepítéséhez készített ültetvénytelepítést 

megalapozó talajvédelmi terv és a szőlőtelepítést megalapozó 

egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása

Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a benyújtott talajvédelmi terv alapján 

dönt a telepíteni kívánt ültetvény, tervben megállapított 

szakmai és jogszabályi szempontoknak megfelelően.

2007. évi CXXIX törvény 50. § (1), (2) c)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                  90/2008. 

(VII.18.) FVM rendelet 1. § (1) c), 1. melléklet, 2. melléklet 2.3.                                                                    

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.11. 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: határozat Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

50. Talajvédelmi előírások ellenőrzése és intézkedések megtétele Lehetséges

A talajvédelmi éves tevékenység-ellenőrzési terv végrehajtása 

során a talajvédelmi előírások betartásának ellenőrzése: 

Földhasználók ellenőrzése (talajvédelmi engedélyekben 

előírtak betartásának ellenőrzése: kiemelten a szennyvíz, 

szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági 

felhasználása, bejelentés köteles tevékenységek ellenőrzése: 

kiemelten a hígtrágya termőföldön történő felhasználása, 

termőföldvédelmi jogszabályi kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése)

  2007. évi CXXIX törvény 53. §, 54. §

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1) 
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

51.
Nitrát rendelet előírásainak betartásával kapcsolatos 

talajvédelmi hatósági ellenőrzések és intézkedések megtétele
Lehetséges

A talajvédelmi éves tevékenység-ellenőrzési terv végrehajtása 

során a talajvédelmi előírások betartásának ellenőrzése: 

Mezőgazdasági tevékenységet folytatók ellenőrzése (nitrát 

adatszolgáltatás teljesítése, helyes mezőgazdasági gyakorlat 

előírásainak betartása)

 2007. évi CXXIX törvény 53. § (1) a), d)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                            

27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 10. § (1), (2) 

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

52.

Engedélyköteles termésnövelő anyaggal folytatott tevékenység 

élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzése, és intézkedések 

megtétele

Lehetséges

A talajvédelmi hatóság az engedélyköteles termésnövelő 

anyagok élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzését és a 

jogszabályi kötelezettségek betartását végzi.

 2008. évi XLVI törvény 37. § (1) c), (2)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                             

36/2006. (V.18.) FVM rendelet 13. § (1) 

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

53.
EK-műtrágyák  élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzése, és 

intézkedések megtétele
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság az EK-műtrágyák élelmiszerlánc-

felügyeleti ellenőrzését és a jogszabályi kötelezettségek 

betartását végzi.

2008. évi XLVI. törvény 37. § (2)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                 

37/2006. (V.18.) FVM rendelet 2. § (2) 

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

54.

Talajszennyezést eredményező, illetve a nem engedélyezett 

anyagok termőföldön történő felhasználása, továbbá 

termőföldön történő lerakása esetén intézkedés megtétele

Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a talajszennyezést eredményező, illetve 

a nem engedélyezett anyagok termőföldön történő 

felhasználását ellenőrzi

  2007. évi CXXIX. törvény 53. § (1) a)

383/2016. (XII.) Korm. rendelet 52. § (1)
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

55.

A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó 

bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai 

tárolásával kapcsolatos eljárás.

Lehetséges

A bányafelügyeleti hatóság a szénhidrogének felszín alatti 

tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a 

szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárásban 

szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.) Korm. rendelet 52. § (1)    

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 33. Nem tervdokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

56. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése. Lehetséges
A bányfelügyeleti hatóság a szén-dioxid geológiai tárolásának 

engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata

    383/2016. (XII.) Korm. rendelet 52. § (1)

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 33. Nem tervdokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

57. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás. Lehetséges
A bányafelügyeleti hatóság a szén-dioxid tárolóhely 

bezárására irányuló eljárásban szakkérdés vizsgálata

383/2016. (XII.) Korm. rendelet 52. § (1)                      

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 33. 
Nem tervdokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

58.

Építési engedélyezési, összevont, az engedély hatályának 

meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási 

engedélyezési eljárásban közreműködés talajvédelmi 

szakkérdésben

Lehetséges

Az építésügyi hatóság építési engedélyezési, összevont, az 

engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, 

fennmaradási engedélyezési eljárásában a  termőföld 

minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet   52. § (1)                           312/2012. 

Korm. rendelet 6. melléklet 3. táblázat 2. sora

Nem engedélyezési tervdokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(59/2017. utasítás 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

59.

Építési engedélyezési, összevont, az engedély hatályának 

meghosszabbítási, használatbavételi , illetve fennmaradási 

engedélyezési eljárásban szakhatósági hozzájárulás

Lehetséges

Az építésügyi hatóság építési engedélyezési, összevont, az 

engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, 

fennmaradási engedélyezési eljárásában szakhatósági 

állásfoglalás a  termőföld minőségi védelme követelményeinek 

való megfelelés tárgyában.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                   

531/2017. Korm. rendelet 4. táblázat 24. sora              63/2012. 

VM rendelet 1. melléklet 12.3. 

Nem  engedélyezési tervdokumentáció Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

60.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai 

célú  építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezés során szakhatósági hozzájárulás

Lehetséges

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában  a 

talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalást ad ki a 

termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi 

követelmények figyelembe vételével.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                     

531/2017. Korm. rendelet 4. táblázat 14. sora                 

63/2012. VM redelet 1. melléklet 12.6. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

61.
Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásban  

szakkérdés vizsgálata
Lehetséges

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság villamosenergia-

ipari építésügyi engedélyezési eljárásában a termőföld 

minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                             

382/2007. Korm. rendelet 4. melléklet 3. táblázat 1a) 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

62.

Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési 

eljárásban szakhatósági hozzájárulás 400 négyzetmétert illetve 

500 folyómétert meghaladó termőföld igénybevétel esetén

Lehetséges

A hírközlési hatóság elektronikus hírközlési építmények építési 

engedélyezési eljárásában talajvédelmi szakhatósági 

állásfoglalás.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                

362/2008. Korm. rendelet 1. melléklet 5b)                          

531/2017. Korm. rendelet 7. táblázat 9 sora                63/2012. 

VM rendelet 1. melléklet 12.5.1.2.

Nem engedélyezési tervdokumentáció Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

63.
Gyorsforgalmi út előzetes vizsgálati eljárásban közreműködés 

talajvédelmi szakkérdésben
Lehetséges

A közlekedési hatóság előzetes vizsgálati eljárásában a 

termőföld minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                      

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem előzetes vizsgálati dokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

64.
Gyorsforgalmi út környezeti hatásvizsgálati eljárásban 

közreműködés talajvédelmi szakkérdésben
Lehetséges

A közlekedési hatóság környezeti hatásvizsgálati eljárásában a 

termőföld minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                   

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5. 

Nem környezeti hatásvizsgálati dokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

65.

Gyorsforgalmi út egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás és környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban 

közreműködés talajvédelmi szakkérdésben

Lehetséges

A közlekedési hatóság környezethasználati és 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában a termőföld 

minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                      

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5. 

Nem környezetvédelmi dokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter



66.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, 

létesítésének engedélyezésére, használatbavételének 

engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 

megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és 

megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya 

alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, 

használatbavételi engedélyezésére, fennmaradási 

engedélyezési eljárásban közreműködés talajvédelmi 

szakkérdésben

Lehetséges

A közlekedési hatóság a polgári repülőtér elvi létesítésének, 

létesítésének, használatba vételének, a repülőtér 

létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének valamint a 

leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 

szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános 

építmények építésének, fennmaradásának, használatba 

vételének engedélyezési eljárásában a termőföld minőségi 

védelme szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                     

531/2017. Korm. rendelet 9. táblázat 69. sora

Nem tervdokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

67.
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárásban 

talajvédelmi szakkérdés vizsgálata
Lehetséges

A közlekedési hatóság repülőtérré minősítésre irányuló 

hatósági eljárásában a termőföld minőségi védelme 

szakkérdés vizsgálata

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                    

531/2017. Korm. rendelet 9. táblázat 33. sora

Nem tervdokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

68.

Vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás 400 négyzetméter és 500 folyóméter feletti 

talajfelszín megbontása esetén

Lehetséges

A vízügyi hatóság vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában 

szakhatósági állásfoglalás 400 négyzetméter és 500 

folyóméter feletti talajfelszín megbontása esetén.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                     

531/2017. Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora                   

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.11.4.1. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

69.

Vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás 400 négyzetméter és 500 folyóméter illetve az 

alatti talajfelszín megbontása esetén

Lehetséges

A vízügyi hatóság vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában 

szakhatósági állásfoglalás 400 négyzetméter és 500 

folyóméter illetve az alatti talajfelszín megbontása esetén.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                    

531/2017. Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora                   

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.11.4.2. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

70.
Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás (kivéve az egynyaras öntözés engedélyezése)
Lehetséges

A vízügyi hatóság vízjogi üzemeltetési engedélyezési 

eljárásában szakhatósági állásfoglalás (kivéve az egynyaras 

öntözés engedélyezése).

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1),(2) e)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                         531/2017. 

Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora           90/2008. FVM 

rendelet 2. melléklet 2.6.                         63/2012. VM rendelet 

1. melléklet 12.11.5.1. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció, talajvédelmi terv Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap

 (531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

71.
Egynyaras öntözés vízjogi üzemeltetési engedélyezési 

eljárásában szakhatósági hozzájárulás
Lehetséges

A vízügyi hatóság egynyaras öntözés vízjogi üzemeltetési 

engedélyezési eljárásában szakhatósági állásfoglalás.

 2007. évi CXXIX.törvény 50. § (1), (2) e)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                           531/2017. 

Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora                90/2008. FVM 

rendelet 3. melléklet 3.3.                              63/2012. VM 

rendelet 1. melléklet 12.11.5.2. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció, talajvédelmi terv Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

72.
Vízjogi fennmaradási és megszüntetési engedélyezési 

eljárásban szakhatósági hozzájárulás
Lehetséges

A vízügyi hatóság vízjogi fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárásában szakhatósági állásfoglalás a 

termőföld minőségi védelme követelményeinek való 

megfelelés tárgyában.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                      

531/2017. Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora                 

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.11.6. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

73.

Vízbázisok védőterületeinek (védőidom, védőterület és 

védősáv) kijelölésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás

Lehetséges

A vízügyi hatóság vízbázisok védőterületeinek (védőidom, 

védőterület és védősáv) kijelölésével kapcsolatos 

engedélyezési eljárásában a termőföld minőségi védelme 

követelményeinek való megfelelés tárgyában szakhatósági 

állásfoglalás.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                    

531/2017. Korm. rendelet 16. táblázat 20. sora              

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.11.3. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

74.

Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezési 

eljárásban talajvédelmi hatósági közreműködés (szakkérdés 

elbírálása)

Lehetséges
Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott földvédelmi eljárásban 

a termőföld minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

   2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 79/B. §                                       

90/2008. FVM rendelet 2. melléklet 2.4.1. 

Nem talajvédelmi terv Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(59/2017. utasítás 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

74.

Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv 

ingatlanügyi hatóság által történő jóváhagyására vonatkozó 

eljárásban talajvédelmi hatósági közreműködés (szakkérdés 

elbírálása)

Lehetséges

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott földvédelmi eljárásban 

a termőföld minőségi védelme szakkérdés vizsgálata, 

talajvédelmi terv jóváhagyása

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                     

90/2008. FVM rendelet 2. melléklet 2.5.

Nem talajvédelmi terv Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(59/2017. utasítás 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

76.
Termőföld végleges más célú hasznosítási eljárásban 

talajvédelmi hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott földvédelmi eljárásban 

a termőföld minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                        

90/2008 FVM rendelet 2. melléklet 2.4.2. 

Nem talajvédelmi terv Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

77.

Összevont telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati szakasz - 

végleges más célú hasznosítási eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)

Lehetséges

Az ide tartozó eljárásokban a területi környezetvédelmi 

hatóság dönt a más célú hasznosítás engedélyezéséről is, 

ezért ebben a szakaszban vizsgálja a talajvédelmi hatóság a 

termőföld minőségi védelme szakkérdést az eljáró hatóság 

megkeresése alapján.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                      

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.                

90/2008 FVM rendelet 2. melléklet 2.4.1.

Nem talajvédelmi terv Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

78.

Termőföld engedély nélküli más célú hasznosítás 

engedélyezési eljárásban talajvédelmi hatósági közreműködés 

(szakkérdés elbírálása)

Lehetséges
Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott földvédelmi eljárásban 

a termőföld minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

       2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 79/B. § 
Nem - Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

79.
Egyes tervek, programok környezeti vizsgálata (szakkérdés 

elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság környezeti vizsgálati eljárásában 

talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

     2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                   

2/2005. Korm. rendelet 3. melléklet I. 1. c) 

Nem környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

80.
Előzetes vizsgálati eljárásban talajvédelmi hatósági 

közreműködés (szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásában 

talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                      

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem előzetes vizsgálati dokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

81. Környezeti hatásvizsgálat  (szakkérdés elbírálása) Lehetséges
A környezetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálati 

eljárásában talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                  

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem környezeti hatásvizsgálati dokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

82.

Összevont telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati szakasz - 

környezeti hatásvizsgálati eljárásban talajvédelmi hatósági 

közreműködés (szakkérdés elbírálása)

Lehetséges
A környezetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálati 

eljárásában talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                  

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem környezeti hatásvizsgálati dokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

83.
Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

(szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásában talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                   

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem
egységes környezethasználati engedélyezési 

dokumentáció
Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

84.

Összevont telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati szakasz - 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban 

talajvédelmi hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)

Lehetséges
A környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásában talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                 

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem
egységes környezethasználati engedélyezési 

dokumentáció
Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

85.
Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi felülvizsgálati 

eljárásában talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                             

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

86.
Környezetvédelmi kármentesítési eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság kármentesítési eljárásában 

talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                 

71/2015. Korm. rendelet 6. melléklet I. táblázat 2.

Nem környezetvédelmi kármentesítési dokumentáció Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

87.
Régészeti feltárás - kivéve megelőző feltárás - engedélyezése 

(szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

Örökségvédelmi hatóság régészeti feltárás engedélyezésére 

irányuló eljárásában a termőföld minőségi védelme 

szakkérdés vizsgálata

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                   

496/2016. Korm. rendelet 33. § (1) 

Nem
értelmezhető léptékű helyszínrajz a feltárandó terület 

egyértelmű megjelölésével
Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(HMKH KMB 59/2017. 

(X.27.) utasítása 1. 

melléklet 8. pont 16. § (8))

Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

88.
Bizonyos nem állati eredetű import élelmiszerek fokozott 

ellenőrzése
Lehetséges

Kijelölt ellenőrzési pontokon a közös beléptetési okmány 

(KBO) kitöltése után az importőr a beérkezés időpontja előtt 

legalább 24 órával szóban, telefonon, e-mail-ben vagy 

igénybejelentő lapon történt jelzése után az ellenőrző hatóság 

a helyszínen elvégzi a beléptetéshez szükséges vizsgálatokat.

2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § e), 18. § (3) c) 

 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 4. § a)  

882/2004/EK rendelet  (2004. április 29.) I. melléklet

884/2014/EU végrehajtási rendelet (2014. augusztus 13.)  

 852/2004/EK rendelet (2004. április 29.) 

 669/2009/EK rendelet (2009. július 24.) I. melléklet 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 11.1.               

Igen

Az Európai Bizottság által elismert harmadik ország 

ellenőrző szerve által kibocsátott érvényes 

növényegészségügyi bizonyítvány, kijelölt termék 

esetében aflatoxin laboratóriumi vizsgálati eredmény

Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

89. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrálása Lehetséges

Az élelmiszer-forgalmazók tevékenységük megkezdése előtt a 

NÉBIH által kiadott formanyomtatványon bejelenti 

tevékenységét az illetékes hatósághoz. A hatóság 

nyilvántartásba veszi és továbbítja a NÉBIH felé.

 2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § e), 18. § (3) c) 

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 6. §                                      

Igen Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

90. Zöldség-gyümölcs export ellenőrzés Lehetséges

Az ügyfél a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 3. számú melléklete 

szerinti vizsgálati igénybejelentő nyomtatványon a szállítást 

megelőző nap 12 óráig kéri a vizsgálatot az export helye 

szerininti területileg illetékes hatóságtól, mely elvégzi a 

vizsgálatot, megfelelés esetén kiállítja az 543/2011/EU redelet 

3. melléklete szerinti vizsgálati bizonyítványt.

 

 2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § e), 18. § (3) c)

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 4. § (2)

 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet  11.1. 

543/2011/EU végrehajtási redelete (2011. június 7.) 1. és 5. 

melléklet  

Igen Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

91. Zöldség-gyümölcs import ellenőrzés Lehetséges

Az ügyfél a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 3. számú melléklete 

szerinti vizsgálati igénybejelentő nyomtatványon a beérkezést 

megelőző napon kéri a vizsgálatot az első betárolási hely, vagy 

a beléptetés helye szerinti területileg illetékes hatóságtól, mely 

elvégzi a vizsgálatot, megfelelés esetén kiállítja az 

543/2011/EU redelet 3. melléklete szerinti vizsgálati 

bizonyítványt.

2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § e), 18. § (3) c)

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 8. § (4)

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 11.1. 

543/2011/EU végrehajtási redelete (2011. június 7.) 1. és 5. 

melléklet

Igen

Az Európai Bizottság által elismert harmadik ország 

ellenőrző szerve által kibocsátott érvényes 

növényegészségügyi bizonyítvány, kijelölt termék 

esetében aflatoxin laboratóriumi vizsgálati eredmény

Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

92.
Zöldség-gyümölcs forgalmazó helyek élelmiszerhigiéniai 

ellenőrzése
Lehetséges

A NÉBIH által meghatározott szempontok szerint végzett 

kockázatbecslésen alapuló, hivatalból folytatott ellenőrzés, 

melyről a hatóság jegyzőkönyvet állít ki. Kifogásolás esetén 

döntésben intézkedéseket hoz.

2008. évi XLVI. törvény 2. § (2) c), 4. § c), e), i), o)  26. § (1) 

b), d), 35. § (3) c)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § e), 18. § (3) c)

884/2014/EU végrehajtási rendelet (2014. augusztus 13.) 3. 

cikk

852/2004/EK rendelet (2004. április 29.) 6. cikk                   

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter

93.
Zöldség-gyümölcs és a forgalomba hozatalukkal kapcsolatos 

követelmények betartásának ellenőrzése
Lehetséges

A kockázatbecslésen alapuló, hivatalból folytatott ellenőrzés, 

melyről a hatóság jegyzőkönyvet állít ki. Kifogásolás esetén 

döntésben intézkedéseket hoz.

 

2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) d), 37. § (2) h)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § e), 18. § (3) c) 

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. § (1) 

543/2011/EU végrehajtási redelete (2011. június 7.) 1. és 5. 

melléklet

1308/2013/EU rendelet (2013. december 17.) 75., 76. cikk, 1. 

számú melléklet IX. rész                                                      

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Fellebbezés Agrárminiszter


