
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 Közigazgatási per
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 Közigazgatási per

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 Közigazgatási per
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 Közigazgatási per
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 Közigazgatási per
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 Közigazgatási per

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 Közigazgatási per

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 Közigazgatási per

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 Közigazgatási per

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

11. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

12.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

13.
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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

14.
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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

15.
 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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

16.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

17.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

18.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

19.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

20.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

21.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

22. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

23. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Kormányablak Osztály



24.
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,  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, 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

25.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

26.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

27. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

28.  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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

29. 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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

30.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

31. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

32.

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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

33.
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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

34.
 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

35.
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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

36.
 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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

37.
 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

38.

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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

39.

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

40.
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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

41.

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

42.

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

43.
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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

44.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

45.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

46.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal



47.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

48.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

49.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

50.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

51. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

52.
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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

53.
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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

54.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

55.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

56.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

57.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

58.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

59.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

60. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

61.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

62.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

63.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

64.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

65. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal



66. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

67.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

68. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

69.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

70.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

71.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

72. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

73. 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

74.
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

75.
 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

76. 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

77.
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

78.
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

79. 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

80.
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

81. 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

82.
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

83.
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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

84. 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 Közigazgatási per

Heves Megyei 

Kormányhivatal

85. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal



86.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

87.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

88.
Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló kártya 

másodlat iránti kérelem
Kizárt

A TAJ kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, 

megrongálódása esetén az érintett vagy meghatalmazottja 

igénylőlap (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

honlapjáról is letölthető) benyújtásával új TAJ kártyát 

igényelhet (TAJ kártya másodlat). A hatóság a 

nyilvántartásban leellenőrzi a kérelmező társadalombiztosítási 

jogviszonyát, és amennyiben az rendezett, részére kiállítja a 

TAJ kártya másodlatot.

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény, az egészségbiztosítási szervekről szóló 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. 

évi XCIII. törvény, a népjóléti ágazatba tartozó egyes 

államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) 

NM rendelet

Igen
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

érvényes okmány. 
Nem

Igazgatási szolgáltatási díj /eltulajdonítás esetén a pótlás 

ingyenes
Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Budapest Főváros 

Kormányhivatala

89.
Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátása iránti 

kérelem
Kizárt

A Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek 

kérhetik Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítását 

személyesn vagy meghatalmazott útján. A hatóság a 

nyilvántartásban leellenőrzi a kérelmező társadalombiztosítási 

jogviszonyát, és amennyiben az rendezett, részére kiállítja a 

kártyát.

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény, az egészségbiztosítási szervekről szóló 

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, Nem
Bemutatandó: személyazonosság igazolására alkalmas 

érvényes okmány. 
Nem tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Budapest Főváros 

Kormányhivatala

90. 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)

91.
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. 

92.
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 ellenőrzési terv alapján és eseti jelleggel ellenőrzi 

azt, hogy az egyéni vállalkozó működése megfelel-e a 

jogszabályi rendelkezéseknek.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

93. 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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

94.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

95.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

96.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

97.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

98.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

99.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

100.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

101.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

102.
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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

103.

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 Közigazgatási per
Heves Megyei 

Kormányhivatal

104.
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 Közigazgatási per
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.

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) és  (1a) bekezdéseiben és/vagy 25/A.§ (1), bekezdésében felsoroltak Nem Tárgyi illetékmentes

Sommás eljárás kiemelt ápolás 

esetén, Teljes eljárás alap és emelt 

összegű ápolás esetén

2 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

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 2 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

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 2 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

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 csak esetei 

megállapítás esetén, egyé esetben 

teljes eljárás

2 Nem Nem Nem 8 nap, 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

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: FHT határozat, EGYT végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

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 Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

7.

Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, 

korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, 

fennmaradásának és megszüntetésének 

engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem 

közlekedési célú igénybevételének engedélyezése.

Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul. Kérelem átvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, nyilatkozatok 

beszerzése,szakhatóságok megkeresése, 

megkeresés teljesítése, döntés meghozatala

382/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése Nem 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. mellékletében meghatározott Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 25 nap 93/2012. Korm.R. 2/A. § Igen: határozat Igen Igen Nem Közigazgatási per

8.

Az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, 

reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb 

tárgy eltávolításával kapcsolatos ügyek, a közlekedés 

biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út 

melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése.

Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul. Kérelem átvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, nyilatkozatok 

beszerzése,szakhatóságok megkeresése, 

megkeresés teljesítése, döntés meghozatala

382/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése nem 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. mellékletében meghatározott Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem igen 25 nap 93/2012. Korm.R. 2/A. § Igen: határozat Igen Igen Nem Közigazgatási per

9.
Levegőtisztaság-védelemi hatósági eljárás

Lehetséges

Az eljárás hivatalból indul (bejelentésre). Értesítés 

az eljárás megindításáról, jegyzőkönyv felvétele, 

megkeresés, tanú meghallgatás, határozat, 

végzés meghozatala

71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 8/B., 306/2010. (XII.23.) 

Korm. rendelet 36.§ (2) 

1990. évi XCIII. Tv.

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

10.
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 Közigazgatási per

11.
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 Közigazgatási per

12.
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: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per

17.
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, tevékenység nyilvántartásba 

vétele.

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, niylvántartásba vétel 15 

napon belül ( 2009. évi LXXVI. Tv. 

23. § (1) és 27 § (1) bekezdései

Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

18. Egyszerűsített hatósági ellenőrzés

Egyszerűsített hatósági ellenőrzés lefolytatása az 

alábbi területeken: munkavédelem, munkaügy, 

fogyasztóvédelem, népegészségügy,  

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.

 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 

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; A 

mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény; A mérésügyről 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. 

rendelet; A kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet; A 

fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 

dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. 

törvény;Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

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

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

munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény; A 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.; A kötelező 

legkisebb munkabérről (minimálbér) és a garantált 

bérminimumról szóló aktuálisan hatályos kormányrendeletben 

(jelenleg: 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet); A foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. tv.; A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló 2007. évi II. tv.; A munkavállalók 

munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 

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

19.

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

20. Szakértői vélemény felülvizsgálati kérelem Lehetséges

Hivatalból vagy szülő kezdeményezésre indul az 

eljárás, a tankerületi szakértői bizottság vagy a 

tagintézmény véleménye alapján 

határozathozatal.

2011. évi CXC. törvény 47. § (6) bekezdése, 229/2012. (VIII. 

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

rendelet 18. §

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

21.
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 Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (2020. március 31-ig) Miskolci 

Törvényszék (2020. április 1-től)

22. Az óvodai foglalkozáson való részvétel alóli felmentés Lehetséges

Kérelemre induló eljárás, szülői 

kezdeményezésre, óvodavezető és védőnő 

véleménye alapján, határozathozatallal.

2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
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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. 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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

11.
Családi jogállás rendezése ( 

kiskorú apa esetén )
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 

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 

13.
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 

14.
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 

15.

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 

16.

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 

17.

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 

18.

Kapcsolattartás ( 

végrehajtása bírósági 

hatáskörbe került )

Kizárt

Kérelem átvétele, jegyzőkönyv felvétele, 

értesítés eljárás megindításáról, megkeresés 

teljesítése, környezettanulmány felvétele, 

határozat, végzés meghozatala, kereset 

benyújtása

2013.évi V.tv. 4:178-4:184.§  1997. évi XXXI. tv. 

(Gyvt.) 34. §  149/1997. (IX.10.) 

Kormányrendelet (Gyer.) 27.§-32/B.§

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

19. 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 

20.
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 

21. 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 

22.
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 

23.
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 

24. 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 

25. 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 

26.
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 

27.
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 

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Gyámügyi Osztály



28.
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 

29. 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 

30.

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 

31.
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 

32.
 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 

33. 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 

34. 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 

4:122.§ ,149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról 38.§-39./A.§

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 



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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

4.
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. §  41/1997. 

(V. 28.) FM rendelet 5. számú függelék az Állat-

egészségügyi Szabályzathoz

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

5.

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) • 2008. évi 

XLVI. törvény 39. § j)

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

6.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

7.
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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

8.
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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

9.

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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

10. 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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

11.
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) 19.§ (4) Nem • Állatállomány, állattartó adatai Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Igen Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

12. 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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

13.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

14.
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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

15.
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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

16.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

17.

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

18.

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

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

19.
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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

20.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

21.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

22. 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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

23.
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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

24.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

25.

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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

26.
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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

27.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

28.

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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

29.

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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

30.
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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

31.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Osztály



32.
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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

33.
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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

34.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

35.

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

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 közigazgatási per 
Heves Megyei 

Kormányhivatal

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

A szakhatóság döntése az 

eljárást befejező döntés 

elleni jogorvoslat 

keretében támadható 

meg.

Heves Megyei 

Kormányhivatal

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 közigazgatási per 

Heves Megyei 

Kormányhivatal

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

A szakhatóság döntése az 

eljárást befejező döntés 

elleni jogorvoslat 

keretében támadható 

meg.

Heves Megyei 

Kormányhivatal

40.

Hatósági bizonyítvány kiállítása a sertések állatjóléti 

támogatási és kifizetési kérelméhez, az egyes Tenyészet 

Információs Rendszerben rögzített adatokról (tenyészet és 

tartási hely; éves átlagos állatlétszám; 

Lehetséges

Kérelem alaki, formai és tartalmi követelményeinek 

ellenőrzése. A rendelkezésre álló adatok, információk 

ellenőrzése. Hatósági bizonyítvány kiadása

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről

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

földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

40/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés 

ágazatban igénybe vehető állatjóléti 

támogatások feltételeiről

119/2007. (X. 18.) FVM rendeleta tartási helyek, 

a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes 

adatok országos nyilvántartási rendszeréről

Nem Nincs Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per 

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

41.

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

A szakhatóság döntése az 

eljárást befejező döntés 

elleni jogorvoslat 

keretében támadható 

meg.

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. Közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása Lehetséges

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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per HMKH

4. Nyilvántartás törlése Lehetséges 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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per HMKH

7. Álláskeresési járadék szünetelése Lehetséges
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 Közigazgatási per HMKH

8. Álláskeresési járadék megszüntetése Lehetséges
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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per HMKH

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

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

12. Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése Lehetséges
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 Közigazgatási per HMKH

13. Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése Lehetséges

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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per HMKH

18.
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás 

megállapítása
Lehetséges

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 Közigazgatási per 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 Közigazgatási per HMKH

20. Lakhatási támogatás megállapítása Lehetséges
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 Közigazgatási per HMKH

21. Munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása Kizárt

Munkaerőpiaci és és foglakoztatási információ nyújtás,munka-

, pálya-, álláskeresési, foglakoztatási tanácsadás, mentori 

szolgáltatás, munkaközvetítés.

1991. évi IV. törvény 13/A §; 30/2000. (IX. 15.) GM 

rendelet 
Igen Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem HMKH

22. 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

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási 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. 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.
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

6. 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

7.
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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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

12. 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

13. 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

14. 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

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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

19. 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

20.
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

21.
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

22. 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

23.

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

24.

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

25.

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

26.
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

27.
Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett 

tevékenység felügyelete
Lehetséges

Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, és a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül ellenőrzi a 

szolgáltatónál a folyatni kívánt tevékenység jogszabályoknak való megfelelőségét. A tevékenység gyakorlásának feltétele az egészségügyi államigazgatási szerv 

megfelelőségi nyilatkozata.

a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 33/A. § 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
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28.
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
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29. 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
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