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Szentlőrinci Járási Hivatal 

 
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

 
 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
 

 
 

HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY 
 
 

A HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK: 

 

 

1. HATÓSÁGI ÜGYEK: 

 

- EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG 

- IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 

- HADIGONDOZOTTI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

- KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG 

- HATÓSÁGI ELJÁRÁS A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (I.), A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (II.), VALAMINT A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁSRÓL ÉS 

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK (III.) ALAPJÁN 

- TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE 

- ÜZLETSZERŰEN VÉGZETT TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

- A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁS 

- TANKÖTELES TANULÓ TANULMÁNYAINAK KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSA 

- BEJELENTÉS TANKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDI TELJESÍTÉSÉRŐL 

- LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 

- A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA, LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

- A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA, MENEKÜLTEK ÉS OLTALMAZOTTAK LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSA 

- A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA, BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 

- CIRKUSZI MENAZSÉRIA LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE, A SZOLGÁLTATÁS FELÜGYELETE 

- AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁGI JOGKÖR SZERINTI SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 

- ÁLLATPANZIÓ, ÁLLATMENHELY LÉTESÍTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 

- HATÓSÁGI ELJÁRÁS A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (I.), A VILLAMOS ENERGIÁRÓL (II.) ÉS A FÖLDGÁZELLÁTÁSRÓL (III.) SZÓLÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN 

- VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS 

- ÁLLATTARTÁSSAL, ÁLLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA  

- ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 

- AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 

- ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYEK (ÁTVÉTEL, FELTERJESZTÉS) 

- ÁLDOZATSEGÍTÉS 

- JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

- FOGYASZTÓVÉDELEM 

- KÖZLEKEDÉS ÚTÜGYI IGAZGATÁS 

-  

2.     GYÁMÜGYEK: 

 

- IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉS 

- NEVELÉSBE VÉTEL 

- UTÓGONDOZÁS, UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS 

- VÉDELEMBE VÉTEL 

- GYERMEKTARTÁSDÍJ ÁLLAM ÁLTALI MEGELŐLEGEZÉSE 

- OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS 

- GYERMEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

- CSALÁDBAFOGADÁS 

- 16. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT KISKORÚ HÁZASSÁGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE  

- GYÁM KIRENDELÉSE 

- KISKORÚAK VAGYONI ÜGYEI 

- GONDNOKSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSE 

- A GYERMEK CSALÁDI JOGÁLLÁSÁNAK RENDEZÉSE 

- ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNEK SZÜNETELTETÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA  

- TANKÖTELES GYERMEK MŰVÉSZETI-, SPORT-, MODELL- VAGY HIRDETÉSI TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE 

- ÜGYGONDNOK KIRENDELÉSE 

- A GYERMEK LETELEPEDÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁSI HELYÉNEK KIJELÖLÉSE 

- A SZÜLŐI HÁZ ELHAGYÁSA 

- JÁRDA-ÉS GYALOGÚT, VALAMINT AZOK MŰTÁRGYAI ÉPÍTÉSÉNEK, 
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- KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FENNTARTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 

- AZ ÉLETPÁLYA KIJELÖLÉSE 

- A GYERMEK CSALÁDI ÉS UTÓNEVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 

- SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK 

- TÖRVÉNYES KÉPVISELET 

- GYÁMNEVEZÉS ÉS GYÁMSÁGBÓL VALÓ KIZÁRÁS 

- AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRA VALÓ ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS ANNAK FELÜLVIZSGÁLATA 

- CSALÁDI PÓTLÉK TERMÉSZETBENI FORMÁBAN TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSA 

- A SZÜLŐK VAGYONKEZELÉSE 

- TÁVOLTARTÁS 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 
Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 
Zók) 

2.   Ügyintézéshez szükséges 

      dokumentumok, okmányok: 

 A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, 
jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja (vagyonnyilatkozat). 
A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a kérelemhez csatolandó: 
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás, 
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának 
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás,  
-gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolás. 
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet: 
- GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, 
- álláskeresési ellátás határozatát, 
- vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 
- 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, 
- nyugdíjasok esetén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott 
nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, 
- a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó bankszámlakivonatát vagy postai átvevőszelvényét,  
- válásról, gyermekelhelyezésről rendelkező bírósági végzés másolatát 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg a szociális 
rászorultságát,  
- akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át 
(2017. évben 34.200,- Ft-ot)  

- aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-t (2017. évben 42.750,- 
Ft-ot) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 
 
A járási hivatal a kérelem elbírálása során vizsgálja, hogy a kérelmező az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére 
más jogcímen valóban nem jogosult.  
A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év.  
A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet, és a külön jogszabály szerint bejelentési 
kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.  
A szociálisan rászorult személy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. §-ának o) pontja alapján egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételére jogosult.  
Változás bekövetkezése esetén bejelentési kötelezettség:  
A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító járási hivatalt.  
Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése: A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek hiányában, vagy a törvény megsértésével 
nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni 
kell a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő 
pénzegyenérték megfizetésére. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
 Ügyrend szerint      
 
                                                                                                                  
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 

elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

6.    Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kell kiállítani 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő, 

- a szakhatóság eljárásának időtartama, 
- az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan 

esemény időtartama, 
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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annak teljesítéséig terjedő idő, 
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 

valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő 
közlés időtartama 

 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. A 
fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása 
volt. A fellebbezést indokolni kell. 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
1997. évi LXXX. törvény 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal,  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
7940 Szentlőrinc, Kossuth Lajos utca 16. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Hetvehely, Királyegyháza, Szabadszentkirály,  
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 
Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 
Zók) 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, 
jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a 
jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete.  

A kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

 a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott 
támogatás.  
 
A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt  
1. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme 
alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-át, (azaz 2017. évben a 22.800,- Ft-ot)  
2. egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, (azaz 2017. évben 27.075,- Ft-ot)  

3. az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át (azaz 2017. évben a 37.050,- Ft-ot).  
 
Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy:  
- előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti,  

- 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik.  
 
A jogosultságot megállapító szerv a jogosultság fennállását a megállapítástól illetve az utolsó felülvizsgálatot lezáró 
döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven belül legalább egyszer felülvizsgálja, ha a felülvizsgálat során 
megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben 
tovább folyósítja. 
Időskorúak járadékának összege:  
a) Jövedelemmel nem rendelkező 1. pont szerinti jogosult esetén az időskorúak járadékának összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-a, azaz 2017. évben 24.225,- Ft.  
Jövedelemmel nem rendelkező 2. pont szerinti jogosult esetén az időskorúak járadékának összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a, azaz 2017. évben 28.500,- Ft.  
Jövedelemmel nem rendelkező 3. pont szerint jogosult esetén az időskorúak járadékának összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-a, azaz 2017. évben 38.475,- Ft.  
b) Jövedelemmel rendelkező jogosult estén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a 
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különbözete. Ha az így számított támogatás összege az ezer forintot nem éri el, akkor a jogosult részére legalább 
ezer forint összegű járadékot kell megállapítani.  
Változás bekövetkezése esetén bejelentési kötelezettség:  
A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító járási hivatalt.  
Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek hiányában, 
vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást jogosultatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Ügyrend szerint   
                                                                                                                             
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.00-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig  
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő, 

- a szakhatóság eljárásának időtartama, 
- az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan 

esemény időtartama, 
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az 

annak teljesítéséig terjedő idő, 
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 

valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő 
közlés időtartama 

 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. A 
fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása 
volt. A fellebbezést indokolni kell. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

 Az időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 2. számú, valamint 2/A. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani. 

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  
 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal,  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
7940 Szentlőrinc, Kossuth Lajos utca 16. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Hetvehely, Királyegyháza, Szabadszentkirály,  
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 HADIGONDOZOTTI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 
Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 
Zók) 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 

Az egyösszegű térítés megállapítása iránti igényt a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról 
szóló 113/1994.(VIII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. számú melléklete szerinti 
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okmányok: formanyomtatványon kell benyújtani.  
 
Új hadigondozási igény bejelentésekor a Korm. rendelet 4. mellékletét ki kell tölteni és a kérelemhez csatolni. Új 
hadigondozás iránti kérelem esetén a kérelmezőnek a Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 
formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy ugyanazon hátrány miatt részesül-e nemzeti gondozásban, 
továbbá a hadigondozási igényjogosultságot alátámasztó dokumentumok csatolása szükséges. Ezek lehetnek 
egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratok, és hatósági igazolások, ezek hiányában más hitelt érdemlő – 
tanúvallomás-. Temetési hozzájárulás iránti kérelemhez szükséges a temetési számla eredeti példányának 
bemutatása. 
Volt hadiárva, volt hadigondozott családtag, volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapítása a Korm. 
rendelet 5/C. számú nyomtatvány kitöltésével kérhető. 
A hadigondozás iránti kérelem határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető. A hadigondozásba vétellel 
egyidejűleg a járási hivatal a Korm. rendelet 6. melléklete szerint hadigondozási igazolványt állít ki.  
Az egyösszegű térítésre, volt hadiárva, volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékára 
vonatkozó jogosultságot közokirattal kell bizonyítani. Amennyiben ezeket a tényeket közokirattal a kérelmező 
igazolni nem tudja, úgy a járási hivatal hivatalból megkeresi a nyugdíjfolyósító szervet – a kérelmező korabeli 
adatainak pontos feltüntetésével – a pénzellátás 1944. december 22-ét követő megszüntetésének 
(szüneteltetésének) bizonyítására. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a hadigondozotti jogosultság illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A hadigondozás állami feladat, amelynek során az ellátások és kedvezmények jövedelmi értékhatárra tekintet nélkül 
illetik meg a jogosultat.  
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) alapján hadigondozásra jogosult az a 
Magyarországon élő magyar állampolgár, aki  
a) katonai szolgálat  

b) kötelező katonai előképzés  

c) légitámadás és hadművelet  

d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása  
 
(a továbbiakban együtt: szolgálat) során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása 
folytán hadi eredetű fogyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként illetőleg 
hadigondozott családtagként kell gondozásba venni (a továbbiakban együtt: hadigondozott). 
 
A hadigondozási igényjogosultság megállapítás iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmezőnek kell bizonyítania a 
fogyatkozás, illetve halál hadi eredetét. 
HADIROKKANT: az a Magyarországon élő magyar állampolgár, aki katonai szolgálat, vagy kötelező katonai 
előképzés, vagy légitámadás és hadművelet, vagy visszamaradt robbanóanyag felrobbanása  
(a továbbiakban együtt: szolgálat) során vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása 
folytán hadi eredetű fogyatkozást szenvedett.  
A hadirokkantat a hadieredetű fogyatkozás által bekövetkezett egészségkárosodás mértéke szerint I. II. III. IV. V. 
járadékosztályba kell sorolni. A hadieredetű fogyatkozást és az általa okozott járadékosztályba sorolás alapját 
képező egészségkárosodás százalékos mértékét a rehabilitációs szakigazgatási szerv végzi.  
HADIROKKANTKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL: azt a kérelmezőt, aki hadirokkantként kéri 
nyilvántartásba vételét, illetve azt a hadirokkantat, aki magasabb járadékosztályba történő besorolását kéri, a járási 
hivatal vezetője a Hdt. 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány felhasználásával a rehabilitációs 
szakigazgatási szerv elé utalja vizsgálat céljából.  
HADIGYÁMOLT: A hadirokkant gyermeke hadigyámoltnak minősül:  
a) a gyermek tizenhatodik életévének betöltéséig;  

b) ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév 
betöltéséig;  

c) ha a gyermek az a) és b) pontban meghatározott időtartam alatt tartósan megrokkan, ennek az állapotnak a 
tartamára, a gyermek életkorára tekintet nélkül, feltéve, hogy munkaképességének csökkenése a 67%-ot, illetve 
egészségkárosodása az 50%-ot elérte.  
HADIÖZVEGY: a szolgálat közben meghalt személy özvegye. Hadiözvegy továbbá a hadirokkantként 
hadigondozásba vett személy özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a 
házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született. A külön élő, illetőleg 
elvált házastárs hadiözvegy, amennyiben a bíróság a házastársát tartásdíj fizetésére kötelezte.  
HADIÁRVA: a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg a meghalt hadirokkantnak a gyermeke a 4.§-
ban meghatározott feltételek fennállása esetén. Hadiárva a gyermek akkor is, ha a bíróság a meghalt személyt, 
illetőleg a meghalt hadirokkantat – életében – az apaság megállapítása nélkül tartásdíj fizetésére kötelezte.  
HADIGONDOZOTT CSALÁDTAG: a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg hadirokkantnak az 
általa életében ténylegesen eltartott, 60. évét betöltött, vagy legalább 67%-ban csökkentett munkaképességű, illetve 
legalább 50%-os egészségkárosodású szülője, nagyszülője, testvére és féltestvére.  
NEM JOGOSULT HADIGONDOZÁSRA  
a) aki rokkantságát, egészségkárosodását szándékosan maga okozta,  

b) az a hozzátartozó, aki a hadigondozott halálát szándékosan okozta,  
 
MEGSZŰNIK A HADIGONDOZÁSRA JOGOSULTSÁG: ha  
a) az özvegy újból megházasodik, kivéve, ha hadirokkanttal köt házasságot. A szolgálat következtében meghalt, 
illetve hadirokkantként elhunyt házastársára tekintettel feléled a hadigondozásra jogosultság, ha az özvegy újabb 
házasságában is megözvegyül;  

b) a hadiárva, hadigyámolt betölti a 4. §-ban meghatározott életkort;  

c) a hadigondozott meghal,  

d) a hadirokkant egészségkárosodása megszűnt, vagy egészségkárosodása 20%-nál kisebb mértékűvé vált  

e) a 4. §-ban meghatározott mértékben megrokkant – és csak ennél fogva jogosult – hadigyámolt, hadiárva és 
hadigondozott családtag egészségkárosodása az 50%-ot már nem éri el.  
 
HADIGONDOZOTTAK ELLÁTÁSA:  
 
1. EGYÖSSZEGŰ TÉRÍTÉS:  
 
Az a hadirokkant, hadiözvegy, volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag, akinek a korabeli 
hadigondozó hatóság által megállapított pénzellátását 1944. december 22.-ét követően politikai okból 
megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmet politikai okból elutasították, továbbá ez irányú 
kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, az elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult. 
Meg kell állapítani az egyösszegű térítést annak a hadirokkantnak és hadiözvegynek, akinek hadigondozotti 
igényjogosultsága 1991. december 31-e előtt fennállt, de számára pénzellátást ezen időpontot követően állapítottak 
meg. A pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, szüneteltetése, illetve elutasítása bizonyítására 
dokumentumok hiányában a kérelmező írásos nyilatkozata is elfogadható.  
EGYÖSSZEGŰ TÉRÍTÉS ÖSSZEGE: a térítés mértéke:  
I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén: 250.000,- Ft.  

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén: 200.000,- Ft.  

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén: 150.000,- Ft.  

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén: 100.000,- Ft.  

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant, valamint a hadiözvegy esetén: 75.000,- Ft.  
 
volt hadiárva, volt hadigyámolt és a volt hadigondozott családtag részére: 50.000,- Ft.  
 
2. HADIROKKANT JÁRADÉK:  
 
A hadirokkantat havi rendszeres járadék (pénzellátás) illeti meg. 
A HADIROKKANT JÁRADÉK ÖSSZEGE: a járadék havonkénti összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének %-ban kifejezett mértéke:  
I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén: 210/% (2017. évben: 59.850,- Ft)  

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén: 195% (2017. évben: 55.575,- Ft)  
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III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén: 180% (2017. évben: 51.300,- Ft)  

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén: 155% (2017. évben: 44.175,- Ft)  

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén: 110% (2017.évben: 31.350,- Ft)  
 
Ha a hadirokkant a hadigondozotti pénzellátáson kívül, (hadirokkant-járadék) nem rendelkezik egyéb jövedelemmel, 
akkor a megfelelő járadékosztály szerinti pénzellátás havi összegét növelni kell az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegével.  
 
3. NEVELÉSI PÓTLÉK:  
 
A járadékban részesülő hadirokkantat a saját háztartásában nevelt, valamint egészségi állapota miatt ápolást, 
gondozást nyújtó intézményben vagy rehabilitációs intézményben elhelyezett hadigyámolt után a 4. §-ban 
meghatározott feltételek fennállása esetén nevelési pótlék illeti meg, feltéve, hogy a gyermeket a hadirokkant 
háztartásából helyezték az említett intézmények valamelyikébe. A nevelési pótlék mértéke gyermekenként és 
havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-a (2014. évben 14.250,- Ft).  
 
4. ÁPOLÁSI PÓTLÉK:  
Azt a hadirokkantat, aki orvosi szakvélemény alapján mások rendszeres ápolására, gondozására szorul, a járadékon 
felül havonként pótlék is megilleti. Az ápolási pótlék mértéke:  
I. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 60%-a (2017. 
évben: 17.100,- Ft)  

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 54%-a (2017. 
évben: 15.390,- Ft)  

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 48%-a (2017. 
évben: 13.680,- Ft)  

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 38%-a (2017. 
évben: 10.830,- Ft)  

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 28%-a 
(2017.évben: 7.980,- Ft)  
 
5. HADIÖZVEGYI JÁRADÉK:  
 
A hadiözvegyet havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 75%-a. (2014. évben: 21.375,- Ft.)  
 Ha a hadiözvegy a hadigondozotti pénzellátáson kívül (hadiözvegyi járadék) nem rendelkezik egyéb jövedelemmel, 
akkor pénzellátása havi összegét növelni kell az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.  
 
6. HADIÁRVA JÁRADÉKA:  
 
A hadiárvát, amennyiben  
a) tizenhatodik életévét nem töltötte be, vagy  

b) oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév 
betöltéséig,  
 
c) ha a gyermek az a) és b) pontban meghatározott időtartam alatt tartósan megrokkan, ennek az állapotnak a 
tartamára a gyermek életkorára tekintet nélkül, feltéve, hogy munkaképességének csökkenése a 67%-ot, illetve 
egészségkárosodása az 50%-ot elérte.  
A hadiárvát egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 30%-a (2017. évben: 8.550,- Ft) 
 
VOLT HADIÁRVA, VOLT HADIGYÁMOLT ÉS VOLT HADIGONDOZOTT CSALÁDTAG JÁRADÉKA: 
 
Volt hadiárva, 
a) akit a szolgálat következtében meghalt szülője - katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről katonai 
szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt szülője - halála miatt hadiárvaként 
hadigondozásba vettek, vagy 
b) aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása esetén okirattal bizonyítja, hogy szülője a szolgálat 
következtében halt meg, 
ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn. 
Volt hadigyámolt, 
a) akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásba vettek, vagy 
b) aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása esetén okirattal bizonyítja, hogy valamelyik szülője 
a gyermek 4. § a) vagy b) pontjában meghatározott életkorának betöltése előtt hadirokkanttá vált, 
ha a 4. §-ban meghatározott feltételek már nem állnak fenn. 
Volt hadigondozott családtag, 
a) akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermeke, testvére, vagy féltestvére halála miatt hadigondozott 
családtagként hadigondozásba vettek, vagy 
b) aki a hadigondozásba vétel bármely okból történt elmaradása esetén okirattal bizonyítja, hogy unokája, gyermeke, 
testvére, vagy féltestvére a szolgálat következtében halt meg. 
A volt hadiárvát, volt hadigyámoltat, és a volt hadigondozott családtagot egyéb ellátásától függetlenül havi 
rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a 
(2017. évben: 8.550,- Ft) 
 
7. HADIGONDOZOTT CSALÁDTAG JÁRADÉKA:  
 
A hadigondozott családtagot havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az egyéb ellátásáról függetlenül 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-a (2017. évben. 8.550,- Ft)  
Több jogosult esetén a járadék mindegyik jogosultat külön-külön megilleti.  
 
8. TEMETÉSI HOZZÁJÁRULÁS:  
 
A járadékban részesült hadirokkant halála esetén –ha a temetés nem közköltségen történt- temetési hozzájárulást 
kell folyósítani annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte.  
A temetési hozzájárulás mértéke a IV. járadékosztályba sorolt hadirokkantat megillető járadék 200%-a, azaz 88.350,- 
Ft.  
A temetési hozzájárulást az elhunyt hadirokkant lakóhelye szerint illetékes járási hivatal állapítja meg a bemutatott 
eredeti temetési számla alapján. A temetési számlára a járási hivatal a kifizetett összeget rávezeti.  
9. TÉRÍTÉSMENTES GYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS:  
A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban térítésmentesen illeti meg:  
a) orvosi alapellátás (gyógykezelés)  
b) állami, önkormányzati intézményi ellátás (kórház, szanatórium, gyógyfürdő, terápiás ellátások)  
c) fogászati alapellátás  
d) szociális intézményi ellátás.  
 
Szociális intézményi ellátás keretében a hadirokkantat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 59. § -85. §-ában meghatározott ellátás illeti meg. (falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, nappali 
ellátás,)  
Az ellátás ellenértékét a Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti az ellátást nyújtó szervnek, illetve fenntartójának. 
Térítési díjként az intézményi térítési díj számolható el.  
10. GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ELLÁTÁS:  
 
A hadirokkant térítésmentesen jogosult a hadieredetű fogyatkozása folytán használhatatlanná vált vagy hiányzó 
testrészének mesterséges pótlására, és azokra a gyógyászati segédeszközökre, műlábcipőkre (a továbbiakban: 
gyógyászati segédeszköz), amelyekkel életvitele, munkaképessége helyreállítható vagy javítható. A hadirokkant 
térítésmentes segédeszközzel való ellátását a járási hivatal által megküldött határozat alapján –a Közalapítvány 
Hadirokkant Irodája végzi.  
 
Változás bekövetkezése esetén bejelentési kötelezettség:  
A hadigondozott a körülményeiben bekövetkezett, a hadigondozási jogosultságra kihatós változást nyolc napon belül 
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köteles a hadigondozási hatóságnak bejelenteni.  
Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése:  
Ha az egyösszegű térítést a hadigondozott, illetve a hadiárva, a volt hadigyámolt és a volt hadigondozott családtag 
rosszhiszeműségének következményeként jogosulatlanul fizették ki, a felvett összeget a jogosulatlan és 
rosszhiszemű igénybe vevő a folyósító szerv részére köteles visszafizetni.  
 
Folyósítási szabályok:  
A járadék új megállapítás esetén az igény érvényesítését követő hónap 1. naptól jár. A járadékot havonta kell 
folyósítani. A járadék összegének megváltozása esetén a magasabb összegű járadékot az igény megnyílását követő 
hónap 1. napjától kell megállapítani.  
A járási hivatal az egyösszegű térítésre, a hadigondozási járadékra és az egyéb pénzellátásokra való jogosultságot 
jogerősen megállapító, módosító, megszüntető határozatát megküldi a nyugdíjfolyósító szervnek, amely intézkedik 
az egyösszegű térítés, illetve a pénzellátás folyósítása iránt. A hadigondozotti járadékot, valamint a temetési 
hozzájárulást a nyugdíjfolyósító szerv az esedékesség hónapjában a nyugdíjjal egyidejűleg folyósítja, de a nyugdíjtól 
elkülönülten kezeli.  
Fel nem vett, vagy tévesen kifizetett járadék: ha a hadigondozott a részére megállapított és folyósított járadékot 
önhibájából nem vette fel, visszamenőleges igénye 1 év elteltével elévül.  
 
HADIGONDOZOTTAK KEDVEZMÉNYEI:  
Közlekedési kedvezmény:  
A hadirokkant és hadiözvegy térítésmentesen veheti igénybe a helyi tömegközlekedési és helyközi (távolsági) 
tömegközlekedési (vonat, autóbusz, hajó, komp stb.) eszközöket. Ha a hadirokkant bármely fogyatkozása miatt az 
orvosszakértői szerv szakvéleménye alapján kísérőre szorul, a kísérőt is megilleti a térítésmentes utazási 
kedvezmény. A mozgáskorlátozott személyeket megillető támogatások során – azonos feltételek fennállása esetén –
a hadirokkantat előnyben kell részesíteni.  
Mentesség a helypénz megfizetése alól:  
A hadirokkant és a hadiözvegy a vásárcsarnokokban és a piacokon a helypénz megfizetése nélkül árusíthatja saját 
kisipari és mezőgazdasági termékeit, illetve terményeit. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Ügyrend szerint      
                                                                                                                          
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 

elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  
hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.00-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig  
csütörtök: 08.00-12.00 órái 
péntek: 08.00-12.00 óráig 
 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható 
 
 Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő, 

- a szakhatóság eljárásának időtartama, 
- az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan 

esemény időtartama, 
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az 

annak teljesítéséig terjedő idő, 
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 

valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő 
közlés időtartama 

 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. A 

fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása 

volt. A fellebbezést indokolni kell. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény  

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

  Korm. rendelet  

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal,  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
7940 Szentlőrinc, Kossuth Lajos utca 16. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Hetvehely, Királyegyháza, Szabadszentkirály,  
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Pr.) 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 
 
A kérelemhez csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a Pr. 10. számú melléklete alapján kiállított 
háziorvosi igazolást. Az igazolást – a beteg szignóját követően – zárt borítékban a kérelmező nevének és TAJ 
számának feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez.  
Az alanyi közgyógyellátás esetén az I. pontokban foglaltak fennállását igazoló dokumentumot csatolni kell a 
kérelemhez.  
Normatív közgyógyellátás esetén: a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat a 
kérelemhez csatolni kell. 
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, 
jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a 
jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.  
 
I. ALANYI JOGCÍMEN JOGOSULT KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA  
 
a) az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú,  
b) az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy,  
c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott,  
e) a központi szociális segélyben részesülő,  
f) a rokkantsági járadékos,  
g) az, aki  
ga) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 
nem haladja meg a 30%-os mértéket,  
gb) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. 
törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30.§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának 
alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,  
gd) az Mmtv. 31.§-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy  
ge) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon a ga) vagy 
gb) alpont hatálya alá tartozott,  
h) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.  
 
II. NORMATÍV JOGCÍMEN JOGOSULT KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA  
 
az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az 50/A. § (4) bekezdése szerint elismert 
térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 10%-át (2017. évben 2.850,- Ft) meghaladja, feltéve hogy a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2017. évben: 28.500,- Ft-ot), egyedülélő 
esetén 150%-át (2017. évben: 42.750,- Ft-ot). A rendszeres gyógyító ellátás költségének számításánál az Eb. 23. §-
ának b), d) és e) pontja alapján fizetendő térítési díjat nem kell figyelembe venni.  
 
Az alanyi és normatív közgyógyellátásról való jogosultságról a járási hivatal dönt. Az alanyi közgyógyellátásra való 
jogosultságot két évre, a normatív közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre kell megállapítani. A 
közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő 15. 
nap.  
A közgyógyellátásra való jogosultság ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen állapítható meg.  
A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartam alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is 
benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt legalább 15 nappal korábban befejeződik, az új 
jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.  
A járási hivatal 8 napon belül dönt a közgyógyellátásra való jogosultságról, a közgyógyellátásra való jogosultság 
kezdő időpontjáról, valamint a jogosult gyógyszerkeretéről, külön megjelölve az egyéni gyógyszerkeret összegét. 
Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelést szolgáló terápiában, illetőleg 
a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be, amelynek 
következtében havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez 
képest ténylegesen legalább 1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő személy kérelmére lehetőség van 
az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára.  
Az igazolvány a megállapított jogosultsági időtartam lejárta előtt hatályát veszti, ha a közgyógyellátásra való 
jogosultságot megszüntették, vagy az igazolványt a közgyógyellátásra való jogosultság igazolására alkalmatlanná 
nyilvánították, visszavonták, vagy a jogosult meghalt. 
Meg kell szüntetni a közgyógyellátásra való jogosultságot, ha az igazolvány kiállítására jogosultság hiányában 
került sor, vagy a jogosultság az igazolvány kiállítását követően megszűnt, vagy a jogosult az igazolványt 
rosszhiszeműen, a jogszabályokkal ellentétesen használta fel.  
Változás bekövetkezése esetén bejelentési kötelezettség:  
A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító járási hivatalt.  
Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek hiányában, 
vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást jogosultatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog 
visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Ügyrend szerint      
                                                                                                                          
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
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Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

6.    Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A járási hivatal a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül dönt, ha az eljárásban nem kell vizsgálni a 
szakkérdést.  
Az ügyintézési határidő 21 nap, ha az eljárásban vizsgálni kell a szakkérdést.  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő, 

- a szakhatóság eljárásának időtartama, 
- az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan 

esemény időtartama, 
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az 

annak teljesítéséig terjedő idő, 
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 

valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő 
közlés időtartama 

 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. A 

fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása 

volt. A fellebbezést indokolni kell. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. 
rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  
 

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal,  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
7940 Szentlőrinc, Kossuth Lajos utca 16. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Hetvehely, Királyegyháza, Szabadszentkirály,  
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 HATÓSÁGI ELJÁRÁS A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY (I.), A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁSRÓL 
SZÓLÓ TÖRVÉNY (II.), VALAMINT A KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁSRÓL ÉS KÖZMŰVES 

SZENNYVÍZELVEZETÉSRŐL SZÓLÓ JOGSZABÁLYOK (III.) ALAPJÁN 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 kérelem az eljárás megindítására 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárási illeték mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján 3.000,- Ft. A 
díjfizetési kötelezettséget készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni, melyet az eljárás megindításakor a 
kérelemhez kell csatolni. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

I. Vízitársulat hiányában a költségeket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény rendelkezései szerint lefolytatott eljárásban hozott határozatával érdekeltségük arányában az érdekeltekre a 
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala veti ki.  
II. Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a víziközmű-rendszer 
üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha  
a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és  
b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik. Fenti kötelezettséget már meglévő víziközmű-
rendszer esetében annak bővítésétől számított egy éven belül kell teljesíteni. 
 
Ha az ingatlan tulajdonosa a bekötésre vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási hivatala hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.  
A járási hivatal az ingatlan tulajdonosát közérdekből kötelezi az ingatlan beköttetésére, és ezzel a víziközmű-
szolgáltatás igénybevételére, ha a saját célú vízellátó létesítmény, egyedi szennyvízkezelő létesítmény vagy egyedi 
zárt szennyvíztároló közegészségügyi, környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási szempontból káros hatása állapítható 
meg.  
III. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala közegészségügyi és a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási 
jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendeli.  
 
A fogyasztót a járási hivatal kötelezi:  
a) a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő építmény, berendezés, felszerelés 
elbontására, illetőleg leszerelésére,  
b) átalakítására, ha a berendezés azzal műszaki szempontból megfelelővé válik és ahhoz a szolgáltató hozzájárult,  
c) ha a berendezés műszaki szempontból megfelel, a szolgáltatói hozzájárulás utólagos megszerzésére. 
Ha a bekötést nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi, a járási hivatal által elrendelt bekötés kivételével a 
szolgáltató hozzájárulása csak a tulajdonos előzetes írásbeli beleegyezésével adható meg.  
Megállapodás hiányában - ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az 
ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza - a járási hivatal a 
szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.  
Az ellenőrzéskor a házi és a csatlakozó víziközmű hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő 
víziközmű használat megszüntetéséről a fogyasztó gondoskodni köteles. Ha ezeknek a szolgáltató felhívására 
határidőn belül nem tesz eleget, a teljesítésre a járási hivatal kötelezi.  
Egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték csak tűzvédelmi vagy műszaki okból létesíthető, vita esetén a 
járási hivatal dönt.  
A vízmérőhelyet az ingatlanoknak bekötést lehetővé tevő ivóvízközhálózatot magában foglaló közterület felé eső 1 
m-es sávjában kell kialakítani. Közterületen vízmérőhely csak úszótelkes beépítés esetén vagy műszakilag indokolt 
esetben alakítható ki. Ennek helyét a szolgáltató egyetértésével a járási hivatal állapítja meg. 
Ha a szennyvíz bekötővezeték vagy házi szennyvízhálózat az elfolyó szennyvíz ellenőrzésére alkalmas aknával 
nincs ellátva, továbbá, ha a bekötővezeték az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére - a vízhasználat 
megnövekedése, az ingatlanok egyesítése, megosztása vagy egyéb okból - már nem alkalmas, a járási hivatal a 
tulajdonost a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére kötelezheti.  
A járási hivatal megvizsgálja hatáskörét, illetékességét, értesíti az érintetteket az eljárás megindításáról, elbírálja a 
szolgáltató által beadott kérelmeket.  
A járási hivatal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, ha a kérelemben hivatkozott tényeket irattal, bizonyítékokkal 
nem támasztotta alá, vagy az eljárás díját nem fizette meg. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Ügyrend szerint      
                                                                                                                          
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény  

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek  

  végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
  törvény  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Az ügytípushoz formanyomtatvány nem kapcsolódik. 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS ENGEDÉLYEZÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelemben meg kell jelölni:  
- a kérelmező és - ha a kérelmet képviselő útján nyújtja be - képviselője nevét, lakcímét, szervezet esetén 
székhelyét,  
- a temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezésére irányuló kifejezett kérelmet,  
- a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, illetve telephelyek címét, használata jogcímét,  
- az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási, illetve az azzal összefüggő hűtésre, 
illetőleg a halottszállító jármű tárolására vonatkozó tevékenységet,  
- a temetkezési szolgáltató szakképesítéssel rendelkező személyek nevét és azt, hogy tevékenységüket milyen 
jogviszonyban látják el, valamint ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik,  
- a szociális helyiségek biztosításának módját,  
- a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, zaj-, 
bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt,  
- a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyag 
megnevezését, gyűjtésének, kezelésének módját, valamint  
- az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-elhelyezést módját akkor is, ha a telephelyen a 
halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik. 
 
A kérelemhez csatolni kell:  
- a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló három hónapnál nem régebbi 
tulajdoni lapot,  
- más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentumot, továbbá a tulajdonos 
nyilatkozatát arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul,  
- a kérelmező írásbeli nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,  
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arra vonatkozóan, hogy büntetlen előéletű és nem áll a temetkezési 
szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,  
- megfelelő pénzügyi teljesítőképesség igazolása  
a) adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett és  
b) igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal folyamatosan 
rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen 
kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott (a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és 
elkülönítetten kezelt pénzbeli betét vagy a Korm. rendeletben meghatározott összeg erejéig vállalt bankgarancia 
vagy felelősségbiztosítás)  
- igazolás az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a 
tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető 
telephelyről való rendelkezésről,  
- gazdálkodó szervezet esetében legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, egyéni 
vállalkozó esetében - ha a tevékenységet nem maga látja el - legalább egy foglalkoztatottja rendelkezik a 
temetkezési szolgáltató szakmai képesítéssel,  
- a halottszállító jármű forgalmi engedélyének másolatát,  
- nyilatkozatot a halottszállító jármű fertőtlenítésének helyéről,  
- nyilatkozatot arról, hogy a halottszállítást minden esetben legalább 2 fő, a sírását, hantolást, ravatalozást legalább 
4 fő, urnaelhelyezést minden esetben legalább 1 fő végzi,  
- igazolást az eljárási díj befizetéséről.  
Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik, a kérelemben meg kell jelölni:  
- a szociális helyiségek biztosításának módját,  
- a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatást, zaj-, 
bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt,  
- a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyag 
megnevezését, gyűjtésének, kezelésének módját, valamint  
- az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-elhelyezést is. A szennyvízgyűjtés és -elhelyezés 
módját a kérelemben akkor is meg kell jelölni, ha a telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem 
keletkezik.  
A hivatalvezető a döntése előtt köteles meggyőződni arról, hogy  
- a településrendezési tervben meghatározott övezeti besorolás alapján a kérelemben feltüntetett ingatlanon az 
elhunyt hűtése, illetve az elhunyt temetésre való előkészítése végezhető-e;  
- a telephely a 48. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elhunyt temetésre való előkészítésére, hűtésére megfelel-
e. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az elsőfokú eljárás díja 15.000,- forint. A díjat a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet alapján díjfizetési kötelezettséget készpénz-átutalási 
megbízással kell teljesíteni, melyet az eljárás megindításakor a kérelemhez kell csatolni. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság engedélyével folytatható.  
A Ttv. szerint temetkezési szolgáltatási tevékenységek az alábbi tevékenységek minősülnek:  
- a temetésfelvétel,  
- az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halottkezelési 
feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett – előkészítése,  
- a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, valamint az eltemettető felé történő értékesítése  
- a ravatalozás,  
- sírhelynyitás és visszahantolás,  
- a sírba helyezés,  
- a halottszállítás,  
- a hamvasztás és az urnakiadás,  
- az urnaelhelyezés, 
- a hamvak szórása,  
- az exhumálás,  
- az újratemetés.  
A temetkezési szolgáltatási tevékenység a vonatkozó jogszabályokban meghatározott műszaki, közegészségügyi és 
alapvető kegyeleti, illetve személyi feltétek szerint gyakorolható.  
A temetkezési szolgáltatás tekintetében a temetkezési szolgáltatási tevékenységet engedélyező hatóságként a 
temetkezési szolgáltató székhelye szerint illetékes járási hivatal jár el.  
A járási hivatal megvizsgálja hatáskörét, illetékességét, értesíti az érintetteket az eljárás megindításáról, elbírálja a 
temetkezési szolgáltatási engedély ügyében beadott kérelmeket.  
A járási hivatal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt, ha a kérelemben hivatkozott tényeket irattal, bizonyítékokkal 
nem támasztotta alá, vagy az eljárás díját nem fizette meg. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Ügyrend szerint      
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
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Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható 
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet. 
 
Az engedély kiadása iránti eljárásban az elsőfokú határozat elleni fellebbezés díja 20. 000,- forint. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,  
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 
  145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet,  
- a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról  
  szóló 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet,  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló  
  2009. évi LXXVI. törvény,  
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
  törvény 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal,  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 ÜZLETSZERŰEN VÉGZETT TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE, 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci  Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:  
a) a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata,  
b) a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes adózó, 
kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,  
c) az eljárási illeték megfizetésének igazolása,  
d) egyéni vállalkozó munkáltató esetén - ha a szolgáltatásnyújtásra személyesen közreműködő tagja vagy 
alkalmazottja által jogosult - egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata,  
e) ha a munkáltató egyéb gazdálkodó szervezet - ha a szolgáltatásnyújtásra egy személyesen közreműködő tagja 
vagy alkalmazottja által jogosult - három hónapnál nem régebbi cégkivonat.  
A szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezetnek a bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell 
igazolnia: 
a) a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó, kivéve, 
ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,  
b) gazdálkodó szervezet esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében egyéni 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát,  
c) a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és – 
közvetítői szakképesítés igazolására a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata,  
d) az eljárási illeték megfizetésének igazolása,  
e) a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott 30 napnál nem régebben kiállított 
igazolást, abban az esetben, ha a szolgáltatási tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet személyesen 
közreműködő tagja, alkalmazottja, vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, 
mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy-kezelési szolgáltatásra is kiterjed.  
Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem csatolja az a)-b) pontok szerinti iratokat, a hatóság a bejelentés 
feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szolgáltatásról nyilvántartást vezető 
hatósághoz. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárási illeték mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §-ának (1) bekezdése alapján 3.000,- Ft. 
A díjfizetési kötelezettséget készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni, melyet az eljárás megindításakor a 
kérelemhez kell csatolni. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység folytatásának bejelentése, nyilvántartásba 
történő felvétele.  
Üzletszerűen végzett társasház-kezelői, illetőleg üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenységet (a 
továbbiakban: szolgáltatási tevékenység) az folytathat, aki rendelkezik az önkormányzati és területfejlesztési 
miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló miniszteri 
rendelet szerint meghatározott társasház-kezelői, illetve ingatlankezelői szakmai képesítéssel.  
Szolgáltatási tevékenységet az folytathat továbbá,  
a) aki a szolgáltatási tevékenységével összefüggésben nem áll a tevékenységtől eltiltó bírói ítélet alatt,  
b) aki köztartozásmentes adózó, valamint  
c) e rendelet szerinti bejelentéshez szükséges feltételeket teljesítette.  
Szolgáltatási tevékenységet az a köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy 
személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja 
el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik a rendelet szerinti bejelentéshez szükséges feltételekkel.  
A szolgáltatást nyújtónál a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a hatóság 
évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.  
A hatóság - e feltétel biztosításáig - megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak, akinek személyesen 
közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem 
rendelkezik.  
A hatóság a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra megtiltja a szolgáltatási 
tevékenység végzését annak, aki:  
a) a nyilvántartásban szereplő adatok változását legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság 
részére nem jelenti be, és e kötelezettségének hatóság általi felhívás ellenére sem tesz eleget,  
b) a hatóság számára olyan valótlan tartalmú bejelentést tett, melynek érdemi befolyása volt a bejelentés 
elbírálására, illetve a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére,  
c) a hatósági ellenőrzést akadályozza.  
A járási hivatal megvizsgálja hatáskörét, illetékességét, értesíti az érintetteket az eljárás megindításáról, elbírálja a 
beadott kérelmet. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Ügyrend szerint      
 
                                                                                                                          
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,  
- 2003.évi CXXXIII. törvény a társasházakról,  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
  szabályairól,  
- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
  általános szabályairól, 
- a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon 
  értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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  és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 
- az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm.  
  rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal,  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉG 
MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELJÁRÁS, RENDKÍVÜLI SZÜNETTEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS, 

FELNŐTTOKTATÁS MEGSZERVEZÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 
a szakértői bizottság szakértői véleménye  
 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az elsőfokú eljárás költség- és illetékmentes. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenység keretében szakértői véleményt készít a beilleszkedési, 
a tanulási, a magatartási nehézséggel küzdő, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esetében, melyben 
javaslatot tesz a gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, 
formájára és helyére.  
Amennyiben a szülő nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, illetve a szakértői bizottság eljárásával, az 
illetékes járási hivatalnál kezdeményezheti a szakértői vélemény felülvizsgálatát.  
A járási hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében hoz döntést a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézség, vagy a sajátos nevelési igény megállapításával, illetve a szakértői véleményben foglaltakkal 
összefüggésben. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján/postai úton: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatóság és Gyámügyi Osztály 
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

6.    Ügyfélfogadási ideje: Ügyrend szerint     
 
hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A járási hivatal határozatát az eljárás megindítását követő 8 napon belül küldi meg az érintett nevelési-oktatási 
intézménynek és a szakértői bizottságnak.  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Knt.)  

- A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 

  rendelet  

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
  törvény 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 
Az eljáráshoz formanyomtatvány nem kapcsolódik.  
 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 

TANKÖTELES TANULÓ TANULMÁNYAINAK KÜLFLÖDÖN TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSA 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 a külföldi köznevelési intézmény iskolalátogatási igazolása 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi 
nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti, amelyet tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be 
kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak, vagy, ha 
a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának. 
A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  Ügyrend szerint     
 
hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap, mely egy alkalommal meghosszabbítható 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

BEJELENTÉS TANKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDI TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

a külföldi köznevelési intézmény iskolalátogatási igazolása 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az eljárás költség – és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-
oktatási intézményben is teljesítheti, amelyet tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni a lakóhely, 
ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába 
beiratkozott, az iskola igazgatójának. A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya 
szünetel. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ügyrend szerint        
               

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
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Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
                                                                                                          

elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  ügyrend szerint  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Az ügyre az általános ügyintézési határidő irányadó (21 nap) irányadó.  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Knt.)  

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)  
 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

kérelem az eljárás megindítására (panasz, közérdekű bejelentés megtétele) 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A lakossági közérdekű bejelentés, panasz megtétele díj- és illetékmentes. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű 
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  
A járási hivatal jár el első fokon:  
a) a legfeljebb 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény tüzelőberendezés 
forrásával,  

b) a legfeljebb 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó 
tüzelőberendezés forrásával,  

c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,  

d) a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és  

e) a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező forrással  
kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben.  
 
A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, 
illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 
levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.  
 
A környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során  
a) a mulasztás körülményeit,  
b) a kötelezettségszegés súlyosságát, és  
c) a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését  
veszi figyelembe.  
A környezetvédelmi hatóság 
a) a bűzzel járó tevékenység elérhető legjobb technikától eltérő üzemeltetése esetén,  
b) az előírt bűzcsökkentő műszaki követelmények be nem tartása esetén, vagy  
c) ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható  
a bűzterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja. 
  
A járási hivatal megvizsgálja hatáskörét, illetékességét, értesíti az érintetteket az eljárás megindításáról, elbírálja a 
beadott kérelmeket. 
 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ügyrend szerint      
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
 
                                                                                                                          
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
  szabályairól, 
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA, LAKHATÁSI 
TÁMOGATÁS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal  
Hatóság és Gyámügyi Osztály 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu


 

18 
 

hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Igényléskor igazolni kell, hogy a menekült, illetve az oltalmazott a lakásbérleti vagy albérleti díj, illetve szállásköltség 
támogatáson felüli összegével rendelkezik. 

A támogatás csak érvényes bérleti, albérleti szerződés vagy befogadó nyilatkozat alapján a bérleti, albérleti díj vagy 
szállásköltség összegéről kiállított számla ellenében folyósítható. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az elsőfokú eljárás költség- és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A menekült/az oltalmazott lakhatási támogatás iránti kérelmet terjeszthet elő a lakó- vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes járási hivatalnál. A járási hivatal – a menekültügyi hatóság előzetes jóváhagyása után- dönt a támogatás 
megítélésről.  
A támogatás hat hónapra állapítható meg, mely kérelemre négy éven belül legfeljebb további három alkalommal 
alkalmanként hat hónapos időtartamra állítható meg.  
A támogatás igénybevételére egyazon lakásban együtt élő menekültek közül csak az egyik jogosult.  
A támogatás összege:  
1. egy személy vagy kiskorú gyermeket nem nevelő igénylő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összege (2014-ben 28.500,- Ft),  

2. igénylő háztartásában nevelt legalább egy kiskorú gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének legfeljebb kétszerese (2014-ben 57.000,- Ft), 
3. igénylő háztartásában nevelt legalább három kiskorú gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének legfeljebb háromszorosa (2014-ben 85.500,- Ft),  

4. a támogatást úgy kell megállapítani, hogy annak összege a bérleti, albérleti díj vagy szállásköltség 100%-át nem 
haladhatja meg.  

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ügyrend szerint      
 
  

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  ügyrend szerint: 

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Met.)  

- A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. Korm.  

  rendelet (Met.Vhr.)  

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
  törvény (Ket.)  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
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Ügytípus: 

 
A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA, MENEKÜLTEK 

ÉS OLTALMAZOTTAK LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSA 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- igénylő adatlap  

- az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodás (előszerződés, vételre történő kijelölés), építkezés esetén 
jogerős építési engedély  

- a menekült, az oltalmazott, valamint a közeli hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában tett vagyoni helyzetére 
vonatkozó nyilatkozata  

- a menekült, illetve az oltalmazott és közeli hozzátartozójuk keresetének, jövedelmének igazolása  

- a kérelem benyújtását megelőző háromhavi pénzforgalmat kimutató bankszámla-kivonat hitelesített másolata  

- a kérelem benyújtását megelőző három hónapra szóló közüzemi számlák, vagy azok befizetési bizonylatai  

- értékbecslés az ingatlanról, illetve hiteles költségvetési főösszesítő  

- a különös méltánylást érdemlő körülmények mérlegeléséhez szükséges igazolások  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az elsőfokú eljárás költség- és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A támogatás iránti kérelem a menekültkénti/oltalmazottkénti elismerésről szóló jogerős határozat keltétől számított 
tíz éven belül egy alkalommal nyújtható be az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál. A támogatás 
formája kamatmentes kölcsön, mely az első lakás, családi ház, építési telek vásárlására, vagy ilyen lakás, családi 
ház építésére, illetve saját tulajdonú lakás, családi ház első alkalommal történő felújítására, bővítésére használható 
fel. A támogatásról - a járási hivatal javaslata alapján – a menekültügyi hatóság dönt.  
A támogatás összege a menekülttel/oltalmazottal egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók 
számától függően 600 ezer forinttól 1 millió 500 ezer forintig terjedhet. A támogatás formája kamatmentes kölcsön, 
mely 1 - 15 évi időtartamra nyújtható. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 

ügyrend szerint: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 
                                                                                      

6.    Ügyfélfogadási ideje:  
hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Met.)  

- A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. Korm.  

  rendelet (Met.Vhr.)  

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
  törvény (Ket.)  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 
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12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 
 

 A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA, 
BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- igénylő adatlap  

- tanszer, tankönyv, tanfelszerelés, tárgyi munkafüzet, ruházat költségeit igazoló számla  
 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az elsőfokú eljárás költség- és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes a nevelési-oktatási intézményi tanulmányai folytatása, illetve 
diákotthoni, kollégiumi elhelyezése érdekében tanévenként egyszer beiskolázási támogatásra jogosult. A 
beiskolázási támogatás tankönyvre, tantárgyi munkafüzetre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruházatra fordítható.  
A támogatás kizárólag abban az esetben folyósítható, ha a menekült/oltalmazott ilyen jellegű támogatást a lakóhelye 
szerint illetékes helyi önkormányzattól nem kap, és erről írásban nyilatkozik.  
A támogatás egyszeri mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2015. évben 28.500,- Ft). 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 

ügyrend szerint: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Met.)  

- A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. Korm.  

  rendelet (Met.Vhr.)  

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
  törvény (Ket.)  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
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elbírálására jogosult 
szerv: 

 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 
  

  
CIRKUSZI MENAZSÉRIA LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE, A SZOLGÁLTATÁS FELÜGYELETE 

 
 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az állandó menazséria működési engedélye iránti kérelemnek tartalmaznia kell:  
a) az állandó menazséria fenntartójának nevét, lakcímét, gazdálkodó szervezet esetén székhelyét, képviselője 
nevét, lakcímét, - ennek hiányában - tartózkodási helyét;  
b) az állatokért felelős személy(ek) nevét, lakcímét, - ennek hiányában - tartózkodási helyét;  
c) a telephely adatait, így különösen a terület nagyságát, befogadóképességét, létesítményei leírását, közüzemi 
ellátottságát;  
d) az állat-egészségügyi ellátásról szóló írásos megállapodást vagy szerződést, illetve annak másolatát.  
 
Az állandó menazséria működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:  
a) a tartandó egyedek állatfajok szerinti bontásban megadott listáját, az egyedek egyedi jelölésének módját, az 
állatok egészségügyi ellátásához szükséges feltételek leírását, valamint az állatok elhelyezésére szolgáló 
létesítmények méretének, felszerelésének adatait;  
b) a külön jogszabály alapján kiadott, az állatok tartásához szükséges engedélyek, bizonylatok másolatát;  
c) az Állatvédelmi törvény rendelkezései, a tartásra vonatkozó külön jogszabályok és a tartásra tervezett fajok 
egyedei természetes viselkedésének, bioritmusának, biológiai szükségleteinek figyelembevételével elkészített 
Állattartási tervet, melynek tartalmaznia kell:  
ca) a takarmányozási program alapelveit,  
cb) a kötelező védőoltásokat, a megelőző és gyógyító állatorvosi ellátás, azaz az állat- 
      egészségügyi követelmények biztosításának folyamatát,  
cc) a karantén idejét és módját, a beteg állatok elkülönítésének előírásait,  
cd) az állatok szökése megakadályozásának biztosítékait,  
ce) a külső és belső parazitákkal történő fertőződés megelőzésének és kezelésének módjait,  
cf) a kártevők elleni védekezés módjait,  
cg) a szaporulat kezelésére, a védett vagy veszélyes egyedek tartására vonatkozó előírásokat,  
ch) az állatok gondozásával és betanításával kapcsolatos részletes előírásokat, 
ci) a takarmányok és az alom tárolásának és felhasználásának szabályait,  
cj) az elhullott állat, a keletkezett állati hulladék, trágya, alom tárolásának, kezelésének és ártalmatlanításának 
módját,  
ck) az állatok tartási helyére, valamint az előző pontban felsorolt tárolóhelyekre vonatkozó takarítás, tisztítás és 
fertőtlenítés eszközeit, anyagait és módját;  
d) veszélyes állat kiszabadulására, az állatok szükség szerinti mentésére vonatkozó Intézkedési tervet, melynek 
fajonként ki kell térnie az állatok befogására, fékentartására, illetve rögzítésük lehetséges módjaira;  
e) az állandó menazséria megszűnésének esetére szóló Felszámolási tervet, benne az állatok további elhelyezésére 
vonatkozó elképzeléseket;  
f) az állatok szállításának módját, eszközeit, az ideiglenes telephelyeken használt, az állatok biztonságos 
elhelyezésére szolgáló létesítményeket leíró Utaztatási tervet;  
g) a szállító jármű állatszállításra való alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány másolatát;  
h) a szállítói engedély másolatát.  
 
Az eljárási illeték befizetéséről szóló készpénz-átutalási megbízást csatolni kell a kérelemhez. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárási illeték mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján 3.000- Ft. A 
díjfizetési kötelezettséget készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni, melyet az eljárás megindításakor a 
kérelemhez kell csatolni. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 
szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rend.) 3. § (2) bekezdése alapján a Kormány az 
állandó menazséria működését engedélyező, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a 
továbbiakban: állatvédelmi törvény) 40. § (1) bekezdése szerinti kereskedelmi hatóságként a cirkuszi menazséria 
létesítése és fenntartása szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás 
felügyeletét ellátó hatóságként az állandó menazséria helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási hivatalát jelöli ki.  
 
Állandó menazséria működtetésére vonatkozó engedély akkor adható ki, ha a járási hivatal helyszíni szemle 
keretében megállapítja, hogy az állatvédelmi törvényben és a rendeletben, valamint a fenntartó által az engedély 
iránti kérelemhez csatolt tervekben előírtak gyakorlati feltételei biztosítottak. A szakhatóságok a szakhatósági 
állásfoglalást a helyszíni szemle keretében vagy a helyszíni szemlét követő tizenöt napon belül adják meg. Nem 
adható meg a működési engedély, illetve a járási hivatal köteles a működési engedélyt azonnali hatállyal bevonni 
azon egyed vonatkozásában, amely tartása során az állat kíméletére, ellátására, tartására vonatkozó előírásokat oly 
mértékben szegték meg, hogy ezzel a kérdéses egyed súlyos károsodását okozták. Ha az előírásokat több egyed 
vonatkozásában súlyosan vagy ismétlődően szegték meg, és ezzel a kérdéses egyedek károsodását okozták, akkor 
a járási hivatal a működési engedélyt azonnali hatállyal bevonja.  
 
A járási hivatal és a szakhatóságok az állandó menazséria működését legalább 4 évenként kötelesek ellenőrizni. A 
járási hivatal a hatósági ellenőrzés eredményétől függően az állandó menazséria működési engedélyét bevonhatja, 
illetőleg a működési engedély bevonását nem indokoló hiányosságok esetén - legfeljebb harmincnapos - határidő 
tűzésével a fenntartót a hiányosságok pótlására kötelezheti. 
 
A működési engedélyt, valamint a működési engedély bevonásáról szóló határozatot a járási hivatal a 
természetvédelmi oltalom alatt álló, illetőleg nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok 
esetében a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel, egyéb fajok esetében az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal is közli, amely a menazséria fenntartója, illetve az állatok 
tulajdonosának költségére, az állatoknak - azok sorsának végső rendezéséig - állatkertbe vagy más megfelelő helyre 
történő szállítását és ottani gondozását rendelheti el, vagy más megfelelő intézkedést hozhat. Amennyiben a 
menazséria bizonyos egyedek vonatkozásában nem teljesíti az előírt tartási feltételeket, a járási hivatal a kérdéses 
egyedek tartását nem engedélyezi, illetve - a működési engedély kiadása után - megtiltja.  
 
A járási hivatal a veszélyes vagy védett, illetőleg nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó fajok 
egyedeinek tartását megtilthatja, ha az állandó menazséria  
a) a biztonsági feltételeket nem teljesíti,  
b) az állatok tartása során az állat kíméletére, ellátására, tartására vonatkozó előírásokat megszegi, vagy az 
egyedek károsodását okozza, fennmaradásukat veszélyezteti. 
 
A fenntartó kérésére az állandó menazsériából történő indulás előtt, a kérelem megérkezését követő naptól számított 
tizenöt napon belül a járási hivatal kiadja az ideiglenes menazséria úti naplót, melyet a hatósági állatorvosnak az 
induláskor érvényesítenie kell. Amennyiben a fenntartó több ideiglenes menazsériát kíván működtetni, 
valamennyihez igényelni kell az ideiglenes menazséria úti naplót.  
 
Az ideiglenes menazséria úti napló egy évig hatályos. A tárgyévre szóló ideiglenes menazséria úti naplót a fenntartó 
a következő év január 31-ig köteles leadni a járási hivatalnak. A járási hivatal és a fentebb megjelölt hatóságok 
feladatkörükben jogosultak ellenőrizni a rendeletben foglaltak teljesülését. A járási hivatal hiányosságok észlelése 
esetén a fenntartót határidő tűzésével azok pótlására szólíthatja fel, vagy az úti naplót bevonhatja.  
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Külföldről érkező cirkuszi menazséria esetén - amennyiben az adott naptári évben 6 hónapnál rövidebb ideig 
tartózkodik Magyarország területén - az ország területén lévő első ideiglenes telephely szerint illetékes járási hivatal 
adja ki az ideiglenes menazséria úti naplót. A külföldi cirkuszi menazséria fenntartója köteles az ország területén 
található utolsó ideiglenes telephely illetékes járási hivatalnak az ideiglenes menazséria úti naplót leadni. Cirkuszi 
menazséria Magyarország területén az adott naptári évben 6 hónapnál hosszabb ideig csak állandó menazséria 
működési engedély birtokában működhet.  
 
A Kormány a külföldről érkező cirkuszi menazséria működtetése tekintetében a Szolgtv. 10. §-a, 37. §-a és 46. §-a 
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az ideiglenes telephely szerint illetékes járási hivatalt jelöli ki.  
A járási hivatal megvizsgálja hatáskörét, illetékességét, értesíti az érintetteket az eljárás megindításáról, elbírálja a 
beadott kérelmeket.  
 
Illetékesség:  
- az állandó menazséria helye szerint illetékes járási hivatal  

- a külföldről érkező cirkuszi menazséria esetén - amennyiben az adott naptári évben 6 hónapnál rövidebb ideig 
tartózkodik Magyarország területén - az ország területén lévő első ideiglenes telephely szerint illetékes járási hivatal. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ügyrend szerint      
 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható 
 
Az ideiglenes menazséria úti naplót 15 napon belül adja ki a járási hivatal. 
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,  
- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
  szabályairól,  
- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának  
  általános szabályairól,  
- 222/2007. (VIII.29.) Korm. rendelet a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése 
  engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

      Ügytípus: 

 
 

AZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁGI JOGKÖR SZERINTI SZABÁLYSÉRTÉSI HATÓSÁGI 
ELJÁRÁS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 A szabálysértési eljárás feljelentés,  
vagy a szabálysértési hatóság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, illetve 
a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi  észlelés alapján indul meg. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A szabálysértési eljárás illetékmentes. A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult 
szabálysértési eljárás illetéke 3000,- forint, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat 
elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3500,- forint. 
Kérelem ill. magánindítvány esetén az Illetéktörvény 1. számú mellékletében meghatározott általános tételű eljárási 
illetéket kell megfizetni. 
A részletfizetési kedvezmény, halasztás engedélyezésére irányuló eljárásban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 
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törvény 29. §-ában foglaltak az irányadóak. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A Szentlőrinci Járási Hivatal szabálysértési hatósága a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott, hatáskörébe tartozó 
szabálysértések miatt folytat le szabálysértési eljárást. 
 
A szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy 
észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A feljelentésnek az eljárás alá vont személy 
ismert személyi adatainak megnevezése mellett tartalmaznia kell az elkövetett cselekmény 
helyének és idejének, továbbá az elkövetés körülményeinek leírását, a bizonyítási eszközök 
megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a 
feljelentéshez. 
 
Meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozat 
Ha a tényállás tisztázott és az eljárás alá vont személy vagy az eljárásban részt vevő más 
személy meghallgatása nem szükséges, a szabálysértési hatóság büntetést szab ki, illetve 
önállóan vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz. 
A meghallgatás nélküli eljárásban hozott döntéssel szemben nincs helye kifogás 
benyújtásának, azonban az eljárás alá vont személy annak kézbesítésétől számított nyolc 
napon belül kérheti, hogy a szabálysértési hatóság hallgassa meg. 
A kérelem alapján a szabálysértési hatóságnak meg kell hallgatnia az eljárás alá vont személyt. 
A meghallgatásra az erre irányuló kérelem érkezésétől számított öt napon belül idézést kell 
kibocsátani. Az eljárás alá vont személy a kérelmet a meghallgatás megkezdéséig 
visszavonhatja, ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha nem terjesztett volna elő kérelmet. 
Ha az eljárás alá vont személy a meghallgatáson nem jelenik meg és magát alapos okkal, 
előzetesen, illetve az akadály felmerülésekor haladéktalanul nem menti ki, úgy kell tekinteni, 
mint aki a kérelmét visszavonta. 
Ha a szabálysértési hatóság a határozat ellen előterjesztett kérelem alapján tart meghallgatást, a korábban 
meghallgatás nélkül hozott határozatát visszavonja és a megállapított tényállás alapján új határozatot hoz. Az új 
határozat a meghallgatás nélküli eljárásban hozott határozatban megállapított rendelkezéseknél hátrányosabb 
rendelkezést akkor tartalmazhat, ha a meghallgatáson új bizonyíték merül fel. 
Eljárás meghallgatás tartásával 
Ha nincs helye meghallgatás nélkül határozat meghozatalának, a szabálysértési hatóság a 
tényállás tisztázása érdekében bizonyítást folytat le, valamint felhívja a feljelentőt további 
adatok közlésére. 
A szabálysértési hatóság meghallgathatja az eljárás alá vont személyt, sértettet, a 
szabálysértési cselekmény tanúit, a szakértőt. A bizonyítási eljárás eredményeként amennyiben az eljárás adatai 
elegendő alapot szolgáltatnak az eljárás alá vont személy 
felelősségének megállapítására - a szabálysértési hatóság pénzbírságot szabhat ki, 
figyelmeztetést, illetőleg elkobzást alkalmazhat. 
 
1. A szabálysértési hatóság által alkalmazható büntetések és intézkedések: 
  
Szabálysértés miatt alkalmazható büntetések:  
- a pénzbírság, melynek legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. A 

pénzbírságot meg nem fizetés esetén közérdekű munkával lehet megváltani, amennyiben erre sem kerül sor, a 

szabálysértési hatóság pénzbírságát az illetékes Járásbíróság elzárásra változtatja át.  

- a közérdekű munka, amelynek legalacsonyabb mértéke hat, legmagasabb mértéke száznyolcvan óra. 

 

Szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések:  
- az elkobzás,  
- a figyelmeztetés.  
 
2. Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban:  
- A meghallgatás nélkül hozott határozat esetén a közléstől számított nyolc napon belül meghallgatást lehet kérni.  
- A meghallgatás után hozott marasztaló határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül kifogást lehet 
benyújtani a határozatot hozó hatóságnál, a kifogást az illetékes Járásbíróság bírálja el.  
- Az eljárást megszüntető határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül panaszt lehet benyújtani a 
határozatot meghozó hatóságnál, a panaszt az illetékes Járási Ügyészség bírálja el.  
 
3. Végrehajtás  
Az általános hatáskört gyakorló szabálysértési hatóság gondoskodik a saját hatáskörben kiszabott pénzbírság, 

közérdekű munka, valamint a Bíróság által kiszabott pénzbírság, közérdekű munka, elzárás, szabálysértési költség, 

az okozott kár kérelemre történő, valamint a közterület- felügyelet által kiszabott helyszíni bírság végrehajtásáról. 

A pénzbírságot, a helyszíni bírságot, a rendbírságot, a szabálysértési költséget és az okozott 
kárt a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni. 
A bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint nem a rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtásáról az 
elkövető lakóhelye szerint illetékes általános szabálysértési hatóság gondoskodik. 
Ha az elkövető a pénzbírságot, a helyszíni bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított harminc napon belül nem fizeti meg, (vagy a pénzbírságot az állami foglalkoztatási 
szervnél közérdekű munkával nem váltotta meg), a szabálysértési hatóság a meg nem fizetett bírság szabálysértési 
elzárásra átváltoztatásának szükségessége esetén az ügy iratait haladéktalanul megküldi az illetékes helyi 
bíróságnak. 
Ha a szabálysértési költséget, a rendbírságot és az okozott kár értékét az arra kötelezett 
határidőn belül nem fizeti meg, azt adók módjára kell behajtani. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
ügyrend szerint 
 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  Ügyrend szerint      
 
hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Alapeljárás: A szabálysértési eljárást a megindulásától számított harminc napon belül be kell fejezni. Az ügyintézési 
határidőt a szabálysértési hatóság vezetője egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. 
Végrehajtási eljárás: 1+1 év 
 
A szabálysértési eljárás kezdőnapja a feljelentésnek a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező szabálysértési hatósághoz érkezését követő nap, illetve a szabálysértési hatóság 
részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján induló eljárás kezdő napja 
megegyezik az észlelés vagy tudomásra jutás napjával. 
Meghallgatás nélküli eljárásban a szabálysértési hatóság a határozatát a szabálysértési eljárás megindítását követő 
tizenöt napon belül kizárólag a szabálysértési eljárás iratai alapján hozza meg. 
  
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető   
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elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

-2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről  
-1990. évi XCIII. törvény az illetékekről  
-2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről  
-17/2012. (IV.5.) BM rendelet a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól  
-21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 
adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, 
valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány 
kiadásának eljárási rendjéről  
-22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó 
egyes rendeletek módosításáról  
-35/2008. (XII.31.) IRM-PM együttes rendelet az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs 
alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes 
szabályairól  
-173/2013.(V.30.) Korm. rendelet az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek 
kijelöléséről  
-egyéb kerettényállást kitöltő jogszabályok 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

ÁLLATPANZIÓ, ÁLLATMENHELY LÉTESÍTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 Az állatotthon működési engedély kérelemnek tartalmaznia kell:  

a) a tulajdonos nevét, lakcímét, székhelyét, tartózkodási helyét valamint a vezető nevét, címét;  
b) a felelős személy nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, végzettségét és képesítését igazoló dokumentumokat;  
c) a telephely adatait;  
d) az állategészségügyi ellátást biztosító állatorvos nyilatkozatát;  
e) a nem kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő állatotthon esetén igazolást a tartós működtetéshez szükséges 
vagyoni fedezet folyamatos rendelkezésre állásáról és biztosítékáról. 
Az engedélykérelemhez mellékelni kell a  
„Működési szabályzatot” és megszűnés esetére a „Felszámolási tervet”.  
A Működési szabályzatnak tartalmaznia kell:  
a) az elhelyezhető egyedszámot fajonkénti bontásban, az elhelyezés módját;  
b) az érkező állatok beléptetési rendjét (adatfelvétel, 24 órán belüli állatorvosi vizsgálat és esetleges védőoltások 
adásának rendje, a karantén időtartama, a beteg állatok elkülönítésének ideje és módja);  
c) az állatotthonban lévő állatokról naprakész nyilvántartás vezetését;  
d) az állatok ellátásának, gondozásának folyamatát, állatmenhely esetében az ivartalanítás, euthanazia lehetőségét, 

az elhullott állatok tetemének további kezelését, az etetés, itatás módját, a mozgásigény biztosításának lehetőségét, 

a naponta legalább egyszeri ellenőrzést, az állatorvosi ellátás biztosítását, a tartási hely tisztításának, 

fertőtlenítésének módját, anyagait, eszközeit és nyilvántartását;  

e) az új gazda keresésének módját (állatmenhely esetében) az örökbeadás és az örökbeadás ellenőrzésének 
módját;  
f) veszélyesállat elhelyezése esetén az Rendeletben előírt és teljesített feltételeket, a gondozás, ellátás rendjét;  
g) a keletkezett állattetemek, állati hulladék, trágya kezelésének és ártalmatlanításának módját.  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

3.000,- Ft  

 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését a járási hivatal engedélyezi. Az 
engedélyről, annak visszavonásáról tájékoztatást ad az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság 
részére, amely azt nyilvántartásba veszi. Az állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében a Szolgtv. szerinti 
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az állatotthon helye szerint illetékes járási hivatal jár el. Az állatmenhely 
olyan intézmény, amely az állatvédelem közhasznú feladatának ellátásaként a gazdátlan állat ideiglenes vagy 
állandó elhelyezését biztosítja és tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi, felelősséget vállalva a 
környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet biztonságáért. Az állatpanzió olyan intézmény, amely díjazás 
ellenében vállalja állat meghatározott időre szóló megőrzését, felelősséget vállalva annak jó gazda gondosságával 
történő tartásáért, egészségéért, valamint az állatok és a környezetükben levő emberek és a lakókörnyezet 
biztonságáért.  
Állatpanzió és állatmenhely (a továbbiakban együtt: állatotthon) létesítését az állatvédelmi hatóság engedélyezi. Az 
állatvédelmi hatóság az engedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.  
Állatotthont természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
létesíthet, ha az Átv. 41. §-ában és az e rendeletben előírt létesítési és működési feltételeket biztosítja.  
Az engedély akkor adható meg, ha  

a) az állattartás jogszabályban meghatározott feltételei tartósan és folyamatosan rendelkezésre állnak;  

b) a rendszeres állatorvosi ellátás biztosított;  

c) az állatotthon működtetése nem sérti a köznyugalmat;  
d) az állatotthon vezetője vagy a (3) bekezdés szerinti működési szabályzatban megjelölt felelős személy szakirányú 
végzettséggel rendelkezik;  
Fentiekben foglaltakon túl az állatmenhely akkor létesíthető és tartható fenn, ha biztosított annak tartós 
működtetéshez szükséges vagyoni fedezet.  
Az állatotthon működését az állatvédelmi hatóság  
-a szakhatóságok részvételével  
-folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja.  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

06/73/795-045 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  Ügyrend szerint      

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
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péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Alapeljárás: 30+30 nap  
Végrehajtási eljárás: 1+1 év 
  
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

1.1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
2. 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 
3. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,  
4. 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének 
és fenntartásának részletes szabályairól,  
5. 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 
6. 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Az eljáráshoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

      Ügytípus: 

 
 

HATÓSÁGI ELJÁRÁS A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL (I.), A VILLAMOS ENERGIÁRÓL (II.) ÉS A 
FÖLDGÁZELLÁTÁSRÓL (III.) 

SZÓLÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN 
 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

3.000,- Ft  

 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

 I. A szolgáltatói hőközpontot idegen ingatlanon, illetve a távhővel ellátott épületek vagy építmények egyikében az 

ingatlantulajdonossal kötött megállapodás alapján lehet elhelyezni, üzemeltetni és karbantartani. Az engedélyes 

megállapodás hiányában az ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítását kérheti az járási 

hivataltól. A használati jog alapítását és a fizetendő kártalanítás mértékét a járási hivatal állapítja meg az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott módon. A járási hivatal 

elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé:  

a) a távhő-elszámolási vagy költségmegosztó mérőeszköz leolvasását, ellenőrzését, 

b) szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését, illetve  

c) a felhasználói berendezés ellenőrzését.  
A járási hivatal a határozatát az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilváníthatja.  
II. Az elosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében a járási hivatalhoz fordulhat, amennyiben a 
rendszerhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:  
a) a fogyasztásmérő leolvasását, ellenőrzését vagy cseréjét,  
b) szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén az ellátásból történő kikapcsolást vagy  
c) a felhasználói berendezés ellenőrzését.  
A járási hivatal határozatában  
a. a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének,  
b. az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy  
c. a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és ennek érdekében az elosztóval történő együttműködésre 
vonatkozó kötelezettséget állapíthat meg.  
III. A földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutás érdekében a járási hivatalhoz fordulhat, amennyiben a 
felhasználó akadályozza vagy meghiúsítja:  
a) a fogyasztásmérő berendezés leolvasását, ellenőrzését, cseréjét,  
b) szerződésszegés vagy szerződés nélküli vételezés esetén a földgázelosztási szolgáltatásból történő 
felfüggesztést,  
c) a felhasználói berendezés ellenőrzését.  
A járási hivatal határozatában a. a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének,  
b. a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy  
c. a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettséget állapíthat 
meg.  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
tel: 06/73/795-045 

6.    Ügyfélfogadási ideje:  Ügyrend szerint      
 
hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap, mely egy alkalommal meghosszabbítható 
  
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
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vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

1.1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
2. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
3. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
4. 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 
5. 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
6. 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 
7. 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról 
8. 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Az eljáráshoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás során az intézkedésekkel szemben végrehajtási kifogásnak van helye, melynek illetéke 5000,- Ft. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A közigazgatási végrehajtás szabályait kell alkalmazni,  
a) a hatóság döntésében megállapított, 
b) a hatóság által jóváhagyott egyezségben vállalt, 
c) a hatósági szerződésben vállalt, illetve a szerződés megszegése esetén a szerződés alapján az ügyfél által 
igénybe vett támogatás és egyéb kedvezmény visszatérítése iránti, és 
d) a jogsegély keretében a külföldi hatóság hatósági ügyben hozott határozatában foglalt kötelezettség 
érvényesítésére, ha annak önkéntes teljesítése elmaradt.  
 

I. A Baranya Megyei Kormányhivatal Pénzügyi Főosztálya által megküldött 
bírság analitikai nyilvántartás alapján a járási hivatal vizsgálja a kiszabott pénzfizetési 
kötelezettség teljesülését. Amennyiben a nyilvántartása alapján megállapítja, hogy a 
kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a hatóság 8 napon belül 
megindítja a végrehajtási eljárást. 
II. - A végrehajtási eljárás során a járási hivatal, mint foganatosító szerv beszerzi a kötelezett 
személyi adatait, melynek során megkeresi a személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerveket. 
- Az eljárás megindításához szükséges adatok beszerzését követően fizetési felszólítást küld ki az ügyfél részére, 
melyben fizetési határidő kitűzésével késedelmi kamatot állapít meg a 
pénzfizetési kötelezettség határidőn túli teljesítése miatt 
- Amennyiben a felszólításban megállapított határidő eredménytelenül telik el, a járási hivatal 
beszerzi a kötelezett jövedelmi helyzetére vonatkozó adatokat melynek során megkeresi: 
a) az adóhatóságot az általa nyilvántartott, a kötelezett szabad rendelkezése alatt álló 
pénzforgalmi szolgáltatóknál kezelt pénzforgalmi számlák számlaszámainak közlése, valamint fennálló 
munkaviszony esetén, a munkáltató nevének és címének közlése; 
b) a társadalombiztosítási szerveket a fennálló nyitott jogviszonyok közlése; 
c) a nyugdíjfolyósító szerveket az általuk folyósított végrehajtás alá vonható jogcímen folyósított ellátások, járadékok 
közlése; 
d) a munkaügyi igazgatás szerveit a fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyok közlése végett; 
e) illetve beszerzi az elektronikus cégnyilvántartásból a kötelezett gazdasági táraságok tárolt 
cégkivonatait. 
III. Ha a kötelezett rendelkezik pénzforgalmi számlával vagy amennyiben a kötelezett gazdasági társaság a járási 
hivatal 45 napos határidő kitűzésével letiltási végzést bocsát ki. Amennyiben a pénzintézet visszajelzése alapján a 
kötelezett pénzforgalmi számláján nem áll rendelkezésre fedezet, a kötelező sorba állítási idő lejárta után a járási 
hivatal, amennyiben a kötelezett munkaviszonnyal rendelkezik, megkeresi a munkáltatót a pénzfizetési kötelezettség 
munkabérből történő letiltása végett. 
Amennyiben a kötelezett sem bankszámlával, sem munkaviszonnyal nem rendelkezik a bírság összege és a 
késedelmi pótlék az esetlegesen a kötelezett részére folyósított végrehajtás alá vonható nyugdíj- vagy 
társadalombiztosítási ellátásból kerül levonásra. 
Ha a kötelezett a végrehajtási eljárás folyamán elhalálozik, a járási hivatal megkeresi az 
illetékes polgármesteri hivatalt a kötelezettség hagyatéki hitelezői igényként történő hagyatéki 
leltárba vétele végett és ezzel egy időben felfüggeszti a végrehajtási eljárást. A hagyatéki 
eljárás során ellátja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, mint hitelező 
képviseletét. 
Kérelem alapján, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén részletfizetést 
engedélyez a kötelezett részére. 
IV. Amennyiben a kötelezett önként teljesíti kötelezettségét, a végrehajtás sikerrel jár vagy a 
kötelezett ellen felszámolási, vagy csőd eljárás van folyamatban, természetes személynél 
annak elhalálozása esetén örökös hiányában, illetve ha a végrehajtási cselekmények nem 
vezetnek eredményre a járási hivatal a végrehajtási eljárást megszünteti.  

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
tel: 73/795-045 

6.    Ügyfélfogadási ideje: Ügyrend szerint    
 
hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

  

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

a követelés elévülésének végéig 
  
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 8 napon belül a Baranya Megyei 
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Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott végrehajtási kifogással élhet. 
8.    Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről; 
- 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról; 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
  szabályairól; 
- 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról; 
- 2000. évi C. törvény a számvitelről; 
- 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és felszámolási eljárásról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 ÁLLATTARTÁSSAL, ÁLLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA  

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

közérdekű bejelentés írásban  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, alapján az állattartó köteles a jó gazda 
gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről 
gondoskodni.  
Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése állatvédelmi 
hatóságként a jegyzőt, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelöli ki.  
 
A járási hivatal – feladat- és hatáskörében eljárva – ellenőrzi az állatvédelmi törvényben foglaltak végrehajtását.  
 
A járási hivatal az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást 
korlátozhatja, illetve megtilthatja. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi 
egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén a járási hivatal kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat 
tartásának korlátozását, illetve megtiltását. 
 
Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági 
határozat előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen 
az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.  
 
Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóságként eljáró járási hivatal szabja ki.  
 
A járási hivatal megvizsgálja hatáskörét, illetékességét, értesíti az érintetteket az eljárás megindításáról, elbírálja az 
állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos beadott kérelmeket, közérdekű bejelentéseket. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ügyrend szerint      
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

  

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő, ez a határidő egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény  

- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  

- a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok 

   nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.)  

   Korm. rendelet  

- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.  
  törvény  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

ÁPOLÁSI DÍJRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Pr.) 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  
 
A kérelemhez – kivéve a kiemelt ápolási díj iránti kérelmet – csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt 
személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós 
gondozásra szorul. Amennyiben az ápolt közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali 
szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója, az erről szóló igazolást a 
kérelemhez csatolni kell.  
Ha az ápolást végző személy rendszeres pénzellátásban részesül, úgy a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelméről szóló igazolás dokumentumát fénymásolatban a kérelemhez csatolni kell. 
Ha az ápolást végző személy keresőtevékenységet folytat, napi munkaidejének igazolására a munkaszerződése, 
vagy munkáltatója igazolását csatolni kell.  
A kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell:  
Kiemelt ápolási kérelemhez csatolni kell: az Szt. 43.§ a) pontja szerinti esetben az ápolt személy egészségi állapotát 
igazoló rehabilitációs hatóság szakhatósági állásfoglalását, vagy komplex minősítéséről szóló összefoglaló 
szakvéleményét, vagy a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítványt.  
Az Szt. 43.§ b) pontja szerinti esetben a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 
82/2013.(XII.29.) EMMI rendelet 1. melléklete szerinti szakorvos igazolását. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás. 
 
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont], ha állandó és tartós gondozásra szoruló  
- súlyosan fogyatékos, vagy  

- tartósan beteg 18 év alatti  
személy gondozását, ápolását végzi.  
 
Súlyosan fogyatékos az a személy, akinek  
- segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként 
minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes,  

- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértése és spontán elsajátítása 
segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,  

- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 
tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, 
továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az 
autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-
F84.9)  

- mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban 
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még 
segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, 
gondozásra szorul,  
 
Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, 
gondozást igényel.  
 
Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó, ha  
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- az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy 
bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos 
intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatos hallgatója kivéve, ha  
           - a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát  

             nem haladja meg, vagy  

           - az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a  

             felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5     

             órát nem haladja meg, vagy  

           - az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a  

             nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző 

             személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,  

- rendszeres pénzellátásban – ide nem értve az e) pont szerinti ellátást – részesül, és annak összege meghaladja az 
ápolási díj összegét, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj 
folyósításának időtartama alatt végzett, keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – 
keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak.  

- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,  

- keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát 
meghaladja.  
 
A jogosultságot megállapító szerv a jogosultság fennállását a megállapítástól illetve az utolsó felülvizsgálatot lezáró 
döntés jogerőre emelkedésétől számított két éven belül legalább egyszer felülvizsgálja, ha a felülvizsgálat során 
megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben 
tovább folyósítja.  
 
Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után 
– ide nem értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt - nyugdíjjárulék fizetésre 
kötelezett. 
 
Ápolási díj összege:  
Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a, azaz 
2017. évben bruttó 31.000,- Ft.  
Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása, gondozása esetén az alapösszeg 150%,a, azaz 
46.500,- Ft.  
Kiemelt ápolási díj összege az alapösszeg 180%-a, azaz 55.800,- Ft.  
Változás bekövetkezése esetén bejelentési kötelezettség:  
A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 
napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító járási hivatalt.  
Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feltételek hiányában, 
vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást jogosultatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.  
 
FOKOZOTT ÁPOLÁST IGÉNLYŐ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY GONDOZÁSÁT, ÁPOLÁSÁT VÉGZŐ 
SZEMÉLY:  
A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére a járási 
hivatal az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (31.000,- Ft) 150%-ának megfelelő 
összegű (2017. évben: 46.500,- Ft) ápolási díjat állapít meg.  
A járási hivatal a fokozott ápolási szükséglet fennállásáról a módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt szakértő 
szakvéleménye alapján dönt.  
Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan 
nem képes  
- étkezni, vagy  

- tisztálkodni, vagy  

- öltözködni, vagy  

- illemhelyet használni, vagy  

- lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni feltéve, hogy esetében a pontokban foglaltak 
közül legalább három egyidejűleg fennáll. A járási hivatal a fokozott ápolási szükségletről a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt szakértő szakvéleménye 
alapján dönt. A vizsgálat elvégzéséhez szükséges az ápolást végző személy nyilatkozata a vizsgálat 
szükségességének tudomásulvételéről, valamint az ápolt személy hozzájárulása a fokozott ápolást igénylő állapot 
fennállásának helyszíni vizsgálatához.  
 
KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ:  
2014. 01. 01. napjától a járási hivatal az Szt. 43. §-a alapján kérelemre kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít 
meg annak a személynek, aki  
a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3.§ (2) bekezdés b) pont bd) 
alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, VAGY  
b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri 
rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják. 
 
Ki tartozik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény 3.§ (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába?  
Azok a személyek tartoznak ebbe a minősítési kategóriába, akik a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 
súlyosan egészségkárosodottak, egészségi állapotuk 1-30% között van, és orvos szakmai szempontból önellátásra 
nem vagy csak segítséggel képesek (E KATEGÓRIA).  
Ha az ápolt 2011. december 31. után készült szakhatósági állásfoglalással, vagy a komplex minősítéséről 
szóló összefoglaló véleménnyel rendelkezik, mellyel igazolja, hogy az E minősítési kategóriába tartozik, úgy 
kell-e hatósági bizonyítvány iránt kérelmet benyújtani a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz?  
Amennyiben az ápolt rendelkezik a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos, 2011. december 31. után készült 
szakhatósági állásfoglalásával, vagy komplex minősítéséről szóló összefoglaló véleményével, úgy nem kell hatósági 
bizonyítvány iránt kérelmet benyújtania. Ebben az esetben az érvényes szakhatósági állásfoglalást, vagy 
összefoglaló véleményt kell csatolni a járási hivatalhoz benyújtandó kiemelt ápolási díj megállapítása iránti 
kérelemhez.  
Amennyiben az ápolt 2011. december 31. után készült szakhatósági állásfoglalással, vagy komplex 
minősítéséről szóló összefoglaló véleménnyel nem rendelkezik, úgy hogyan szerezhető be a komplex 
minősítésről szóló összefoglaló vélemény? 
Amennyiben az ápolt személy nem rendelkezik az egészségi állapotára vonatkozó 2011. december 31. után kiállított 
szakhatósági állásfoglalással, vagy komplex minősítéséről szóló összefoglaló véleménnyel, úgy a „Kérelem a 
komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához” megnevezésű nyomtatványon kell 
kérelmeznie a minősítés elvégzését a rehabilitációs hatóságtól.  
Mit kell csatolni a rehabilitációs hatóság felé benyújtandó hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez?  
A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:  
- egy hónapnál nem régebbi, a háziorvosa által kiállított orvosi beutaló az orvosszakértői szerv szakértői 
bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség változás vagy keresőképesség felülvéleményezése céljából [a 
102/1995.(VIII.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete],  

- zárójelentések, szakorvosi leletek,  

- NRSZH, ORSZI, OOSZI szakvélemény(ek)/szakhatósági állásfoglalások, amennyiben korábban már sor került 
orvosi vizsgálatra.  
Amennyiben a kérelmet nem az ápolt személy nyújtja be, hanem képviselője, úgy csatolni kell az érvényes 
meghatalmazást, illetve gondnokság alatt álló személy esetében a gyámhivatal gondnokkirendelő határozatát. 
Ha az ápolt a 18. életévét nem töltötte be, közoktatási intézményben tanul, és utána magasabb összegű 
családi pótlékot folyósítanak, milyen esetben kérheti a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását?  
Ha az ápolt a 18. életévét nem töltötte be, rá tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot a kiemelt ápolási díjra 
való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendeletben felsorolt és ott 
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meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják, kérheti a kiemelt ápolási díj 
megállapítását. A járási hivatal a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot a magasabb összegű családi pótlékra 
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mcspr.) 
szerinti szakorvosnak az igazolása alapján állapítja meg. A szakorvos az igazolást annak a személynek állítja ki, aki 
olyan 18. életévét be nem töltött hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, aki a Mcspr. rendelet 1. számú 
melléklete szerinti, az ott meghatározott súlyosságú betegségek vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved, és 
akinek ezzel egyidejűleg kiemelt ápolási szükséglete áll fenn.  
Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki – tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően: 
másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni és lakáson belül – segédeszköz 
igénybevételével sem – közlekedni, továbbá másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a 
tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni. 
 
A 18. életévét betöltött nagykorú ápolt, amennyiben tanulmányokat folytat és az általa folytatott 
tanulmányokra tekintettel utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, kérheti-e a kiemelt ápolási 
díjat?  
Ha az ápolt a 18. életévét betöltötte és az általa folytatott tanulmányokra tekintettel utána magasabb összegű családi 
pótlékot folyósítanak, reá való tekintettel a kiemelt ápolási díjra való jogosultság a 18. életév betöltésekor érvényes 
szakorvosi igazolás alapján, az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén a tanulmányok folytatására tekintettel 
magasabb összegben folyósított családi pótlékra való jogosultság fennállásának időtartama alatt újabb igazolás 
csatolása nélkül megállapítható. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. szerint ennek folyósítására 
annak a tanévnek a végéig van lehetőség, amelyben a tanuló a 20., sajátos nevelési igényű tanuló esetén a 23. 
életévét betölti. Ez nem azonos az ún. saját jogú családi pótlékkal. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ügyrend szerint      
  
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
 

elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

                                                                                                                       

6.    Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő 
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő, 

- a szakhatóság eljárásának időtartama, 
- az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan 

esemény időtartama, 
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az 

annak teljesítéséig terjedő idő, 
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 

valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő 
közlés időtartama 

 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. A 

fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása 

volt. A fellebbezést indokolni kell. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 4. számú 
melléklete, valamint 5., 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  
 

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint  
  folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet  
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
  törvény  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal,  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Hetvehely, Királyegyháza, Szabadszentkirály,  
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések Baranya Megyei Kormányhivatal 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

 

 

 

Ügytípus: 

 

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a 
kérelmező személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártya bemutatása szükséges.  
 

A kérelemhez csatolni kell:  
- vagyonnyilatkozat  
- a közös háztartásban élő gyermekre vonatkozóan, ha a tankötelezett korhatárt már  
  betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, 
- a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
  állapotot igazoló irat  
- ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása  
  nem biztosított, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén  
  csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem  
  tudja biztosítani.  
 
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:  
- egészségkárosodott személynek a munkaképesség-csökkenés, az  
  egészségkárosodás, vagy az egészségi állapot minősítését tartalmazó, érvényes és    
  hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét,  
- vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy  
  esetén az erről szóló hatósági igazolást,  
- hatósági igazolás a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési  
  segély, vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, arról, hogy a kérelmező  
  álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, álláskeresési támogatásra való  
  jogosultsága nem áll fenn, az együttműködés teljesítésről.  

  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott 
ellátás.  
 
Fajtái: 
 
A. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapít meg a járási hivatal annak az aktív korú személynek  
 
- akinek az esetében a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói 
járadék (együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt vagy,  
- akinek az esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idő lejárta előtt megszüntették és a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem 
szerez jogosultságot, vagy  
- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel 
vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy  
- akinek az esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres 
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs 
járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása törvényben 
meghatározott okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási 
szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és 
családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.  
Támogatás havi összege: A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-a (jelenleg 22.800 Ft).  
Felülvizsgálat: A foglalkozást helyettesítő támogatás feltételeinek fennállását évente felül kell vizsgálni. 
 
A támogatás szünetel:  
- keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 90 napjában,  
- közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy  
- olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy 
képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a 
keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt 
 
B. Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapít meg a járási hivatal annak az aktív korú 
személynek  
- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást 
szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja 
meg az 50%-os mértéket, vagy  
- aki vakok személyi járadékában részesül, vagy  
- aki fogyatékossági támogatásban részesül.  
- aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel 
más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, 
csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) 
bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani. 
 
Támogatás havi összege:  
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és 
a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér 
mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének (e § alkalmazásában: nettó közfoglalkoztatási bér) 90%-át (48.795,- Ft) 
azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét (25.995,- Ft). 
 
Felülvizsgálat: Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek fennállását legalább 
kétévente felül kell vizsgálni.  
A jogosultság feltételei: Családban élő igénylő esetén az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (jelenleg 25.650,- Ft) és vagyona 
nincs.  
Nem jogosult aktív korúak ellátására:  
- aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,  
- tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,  
- gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,  
- gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,  
- álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,  
- katonai szolgálatot teljesít,  
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- köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy  
- képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül,  
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,  
- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő 
megélhetési támogatásban részesül. 
 
A támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni annak:  
- akire vonatkozóan a fenti körülmények valamelyike bekövetkezett,  
- aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy az annak keretében megállapított pénzbeli 
ellátás összegének felülvizsgálatra irányuló eljárást akadályozza,  
- aki keresőtevékenységet folytat, a keresőtevékenység 91. napjától,  
- akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes 
munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította, vagy  
- akinek a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát meg kell szüntetni.  

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
 

elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

6.    Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8.00-12.00 óráig 
kedd: nincs ügyfélfogadás 
szerda: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig 
csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
péntek: 8.00-12.00 óráig 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap (általános) ügyintézési határidő 
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a 
nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő, 

- a szakhatóság eljárásának időtartama, 
- az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan 

esemény időtartama, 
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az 

annak teljesítéséig terjedő idő, 
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 

valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő 
közlés időtartama 

 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 

Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. A 

fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása 

volt. A fellebbezést indokolni kell. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) 
Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
  szabályairól,  
- 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 
  szabályairól,  
- 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások  
   igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal,  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Helesfa, Hetvehely, Királyegyháza, Szabadszentkirály,  
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
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Ügytípus: 
ÁLDOZATSEGÍTÉS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
Az áldozatsegítési szolgáltatás iránti kérelmet az a járási hivatal bírálja el, amelynél a kérelmet az áldozat először 
benyújtotta. Ha az áldozat kéri, az ügyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz kell 
áttenni. 
 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az azonnali pénzügyi segély, az áldozati státusz igazolása és a kárenyhítés iránti kérelmet egy példányban, az erre 
a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. 
Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező 
személyi igazolványa bemutatása szükséges.  
 

A kérelemhez csatolható, ha az áldozat azzal rendelkezik: 
 
- feljelentés, illetve a feljelentés megtételét igazoló irat másolata,  
- a büntető eljárás adott szakaszában eljáró nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság által kiadott, a 

támogatás igénybevételéhez szükséges igazolás 
- a feljelentést elutasító, a nyomozást megszüntető vagy az eljárást megszüntető döntés másolata, továbbá 

az ítélet. 
 
  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

 Az áldozatsegítő eljárások illeték-és díjmentesek. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Áldozatsegítő támogatás igénybevételére főszabály szerint a Magyarország területén elkövetett bűncselekmények 

és tulajdon elleni szabálysértések tekintetében van lehetőség. 

Fajtái: 
Érdekérvényesítés elősegítése, melynek keretében a járási hivatal hozzásegíti az áldozatot alapvető jogai 
érvényesítéséhez, az egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások, a szociális ellátások, valamint más állami 
támogatások igénybevételéhez, ennek érdekében tájékoztatást, jogi tanácsot, érzelmi segítséget adhat. 
2. Azonnali pénzügyi segély: az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos, 
valamint gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásainak fedezését jelenti, ha a bűncselekmény vagy a 
tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes . 
3. Áldozati státusz igazolása: ha valamely szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás 
igénybevételét attól teszi függővé, hogy az igénylő a 2015. évi CXXXV. törvény (a bűncselekmények áldozatainak 
segítéséről és az állami kárenyhítésről) hatálya alá tartozik-e, a járási hivatal e tény igazolására az áldozat 
kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít ki. 
4. Állami kárenyhítés: az jogosult rá, akinek a sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt 
követtek el és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott, valamint az ilyen személy 
egy háztartásban élő egyenesági rokona, házastársa, élettársa, eltartottja, valamint az őt eltemettető személy. A 
kárenyhítési kérelmet a kormányhivatal bírálja el. A járási hivatal kizárólag támogató hatóságként jár el. 
 

Azonnali pénzügyi segély összege: legmagasabb adható összege (alapösszeg) a 2015. évi nemzetgazdasági 
havi bruttó átlagkereset 43%-a, azaz 2017-ben 106.607 Ft. 
 
A jogosultság feltételei:  

Az áldozati státusz igazolásának, az azonnali pénzügyi segély nyújtásának, valamint az állami kárenyhítésnek a 

feltétele a büntetőeljárás megindulása.  

Az azonnali pénzügyi segély igénylésének határideje: a bűncselekmény/szabálysértés elkövetésétől számított 5 

napon belül. 
 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Az érdekérvényesítés elősegítése (tájékoztatás, jogi tanács, érzelmi segítés) formai megkötés és határidő nélkül 
(akár telefonon vagy e-mailben is) kérhető. 
 
Áldozati státusz igazolása, valamint azonnali pénzügyi segély iránti kérelem személyesen vagy meghatalmazott 
útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
                                                                                                      

6.    Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Azonnali pénzügyi segélyről a járási hivatal soron kívül (ha a kérelemhez szükséges iratokat is csatolták) vagy az 
igazolás beérkezését követően 8 napon belül dönt, ha a támogatás igénybevételének feltételei fennállnak. 
 
Áldozati státusz igazolása: a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kerül sor a hatósági bizonyítvány 
kiállítására.  
 
Azonnali pénzügyi segélyről hozott döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági 
felülvizsgálata a döntés közlésétől számított 30 napon belül a Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a 
Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresetlevélben, 
jogszabálysértésre hivatkozással, illetékmentesen kérhető.   
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon, az áldozati státusz igazolása iránti 
kérelmet ugyanezen rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

2005. évi CXXXV. törvény - a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről 
1/2006. (I. 6.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól  
1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  szabályairól 
1952. évi III. törvény - a polgári perrendtartásról 
 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
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szerv: 

 

 

 

Ügytípus: 

 

Jogi segítségnyújtás 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező 
személyi igazolványa, lakcímigazolványa bemutatása szükséges.  

 
A kérelemhez csatolni kell:  
1. Ha a kérelmező az alábbiakban felsorolt valamely ellátásra jogosult, erről 30 napnál nem régebbi igazolás 

bemutatása, illetve megküldése szükséges, vagy 30 napnál nem régebbi igazolás hiányában olyan igazolás 
bemutatása, illetve megküldése is elegendő, amelynek érvényessége a kérelem időpontjában még fennáll. 

- aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös 
háztartásban 

- közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg 

-  átmeneti szállást igénybevevő hajléktalan személy 

-  menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti elismerését kérő, 

továbbá az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, és a jövedelmi és 

vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján a számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult 

- vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás megszerzése, illetve honosítás iránti 

üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérő olyan személy, akinek a felmenője magyar 

állampolgár vagy az volt, továbbá a visszahonosításra irányuló eljárásban részt vevő személy 

- családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát megállapították 

- a 4/2009/EK tanácsi rendelet 56. cikke szerinti eljárás lefolytatásához a 46. cikkben meghatározott 

jogosultként jogi segítséget kérő személy (21 év alatti gyermek tartására vonatkozó, határon átnyúló 

ügy) 

- kiemelkedően közhasznú szervezet vagy munkavállalói érdek-képviseleti szervezet, ha közérdekből, 

külön jogszabály felhatalmazása alapján indít pert 

2. Ha a kérelmező az 1. pontban említett ellátásokban nem részesül, akkor a saját, valamint a vele egy 
háztartásban élők jövedelméről 30 napnál nem régebbi igazolást szükséges beadni (jövedelemigazolás, 
havi postai nyugdíjszelvény vagy a legutolsó folyószámla-kivonat, vállalkozó esetén az állami adóhatóság 
által igazolt éves jövedelem, tanulói jogviszony igazolása 16. életév betöltését követően). 

3. Amennyiben a kérelmező bűncselekmény áldozata, szükséges az áldozati státuszról kiadott igazolás. 
4. Amennyiben a kérelmező folyamatban lévő perben kér jogi segítségnyújtást, a peres ügyszámot tartalmazó 

dokumentum, valamint ha a kérelmező részére a bíróság személyes költségmentességet engedélyezett, az 
erről rendelkező végzés bemutatása, illetve csatolása szükséges. 

5. Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik jövedelemmel, erről szükséges nyilatkozni. 
   

  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

A jogi segítségnyújtási eljárás költség és illetékmentes. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők számára szakszerű jogi tanács nyújtása és eljárási jogi képviselet 
biztosítása jogaik érvényesítése és jogvitáik megoldása érdekében. 
 
Fajtái: 
 

A. Peren kívüli jogi segítségnyújtás  
B. Pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételének engedélyezése polgári peres és – a végrehajtási 

eljárások kivételével – nemperes eljárásokban 
C. Pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételének engedélyezése büntetőeljárásban 

 
Rászorultsági feltételek: 
 
A jogi segítségnyújtás ingyenes: 

- Ha a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét (2017-ben: 28.500 Ft) és vagyontalannak minősül; 

- Egyedülálló személy esetén, ha a nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át 
(2017-ben: 42.750 Ft). 

- A kérelmező a 2. pont 1. alpontban (lásd: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok) 
meghatározott ellátások valamelyikében részesül. 

A jogi szolgáltatás díját az állam a fél helyett 1 éves időtartamra megelőlegezi, ha: 
- Az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege a 28.500 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg  a 

tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 43 %--át (2017-ben:106.607 
Ft) és vagyontalannak minősül. 

-  
Felülvizsgálat:  
Peren kívüli támogatások esetén: 

-  a támogatás jogerős engedélyezésétől számított 1 éven belül bármikor sor kerülhet rá. 
Peres támogatások esetén az alábbi 4 esetben kötelező a felülvizsgálat: 

- az engedélyezés időpontjához képest két év elteltével; 
- a támogatás hatálya alatt adat merül fel arra nézve, hogy a feltételek már az engedélyezéskor sem 

álltak fenn, vagy utóbb megszűntek; 
- a megelőlegezéses támogatásban részesülő fél kérelmére, ha számára a bíróság az ügyben a pártfogó 

ügyvédi képviselet költségeinek viselésére személyes költségmentességet engedélyezett; 
- a bíróság részleges költségmentességet engedélyező határozata alapján állam általi viseléses 

támogatásban részesülő fél kérelmére, ha számára a bíróság utóbb személyes költségmentességet 
vagy magasabb hányad szerinti részleges költségmentességet engedélyezett. 
 

A támogatás kizártsága: 
- a per vámüggyel, a fél gazdálkodó tevékenységével vagy civil szervezet alapításával kapcsolatos; 
- ha a fél a jogi képviselet költségeit más állami támogatási rendszerben már megkapta; 
- vagy ha a kérelem előterjesztésével kapcsolatban járt el neki felróható módon (pl.: valótlan adatok 

szolgáltatása, rosszhiszemű joggyakorlás, ellenőrzésre irányuló vizsgálat akadályozása, nem térítette 
vissza az államnak a korábban nyújtott támogatást). 

 
 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 

6.    Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 



 

35 
 

péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Ha a támogatás igénybevételének feltételei megállapíthatók: 
-  a kérelem személyesen történő benyújtásakor lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt napon belül, 
- az írásban benyújtott kérelem alapján pedig tizenöt napon belül  

kerül sor döntéshozatalra. 
 
Fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelmet a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

2003. évi LXXX. törvény - a jogi segítségnyújtásról 
56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet - a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól 
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
1952. évi III. törvény - a polgári perrendtartásról 
 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

FOGYASZTÓVÉDELEM 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.   Ügyintézéshez szükséges 

      dokumentumok, okmányok: 

a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg 

 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú eljárása illetékmentes  

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása az ügyfél kérelmére (közérdekű bejelentésére) vagy hivatalból indul meg.  
 
A hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult 
eljárásban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem 
beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell az eljárás megindításáról.  
 
Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az veszélyeztetné az eljárás eredményességét, vagy az eljárás megindítása 
után a hatóság nyolc napon belül érdemben dönt, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, vagy az eljárást 
megszünteti, továbbá azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból jogszabály kizárja. 
 
Az értesítésnek a következőket kell tartalmaznia:  

 az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési 
határidőt, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét,  

 az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást,  hivatalból indult eljárásban az 
erre történő utalást, kérelemre indult eljárásban  

 a kérelmező ügyfél nevét.  
 
A fogyasztóvédelmi hatóság előtt a kérelmet írásban (elektronikus úton vagy ügyfélkapun is) és szóban lehet 
előterjeszteni. Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő ügyben a 
kérelmet telefonon is elő lehet terjeszteni.  
 
A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a 
hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy 
a telefonos elérhetőséget.  
A fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelemnek fentieken túl tartalmaznia kell:  

 a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,  

 a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,  

 a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a 
vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy 
postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.  
 
Tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú eljárása illetékmentes, így a kérelmen illetéket nem kell 
leróni. Az eljárás megindítására irányuló kérelmet a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre 
emelkedéséig vissza lehet vonni.  
A fogyasztóvédelmi hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha:  
• nincs joghatósága,  
• nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye,  
• a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul,  
• jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy elkésett,  
• a kérelmet a hatóság érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog 
érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve, hogy a kérelem érdemi 
vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki,  
• a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, vagy  
• a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy.  
 
A fogyasztóvédelmi hatóság az eljárást megszünteti, ha:  

 a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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megindítását követően jutott a hatóság tudomására,  

 az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy olyan mértékben károsodott, hogy az eljárás okafogyottá 
vált,  

 az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve, ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a 
hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és nem mindegyikük vonta 
vissza kérelmét,  

 az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnése 
következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem következett be,  

 az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn,  

 az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem 
gondoskodik, a képviselet ellátására alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivéve, ha 
az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több 
kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el vagy képviselőjüket a hatóság nem utasította vissza,  

 jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik, 

 az ügyfél a másodfokú hatósági eljárásban a fellebbezési illetéket nem rótta le és a hatóság erre irányuló felhívása 
ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül,  

 hivatalbóli eljárásban a tényállás a határozat meghozatalához szükséges mértékben nem volt tisztázható, és 
további eljárási cselekménytől sem várható eredmény,  

 a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.  
 
A fogyasztóvédelmi hatóság az eljárást megszüntetheti továbbá, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a 
hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, 
illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását. 
 

Ügytípusok megnevezése: 

 Panaszkezelés,  

 Idegenforgalmi szolgáltatások ellenőrzése,  

 Általános kereskedelmi, tevékenység ellenőrzése,  

 A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésével kapcsolatos 

kérelem közérdekű bejelentés 
 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
 Ügyrend szerint      
                                                                                                                     
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Ügysegéd: 
 
Bicsérd szerda 08.00-10.00 óra között 
Boda szerda: 08.00-9.30 óra között 
Bükkösd kedd: 10.00-12.00 óra között 
Cserdi  hétfő: 10.00-12.00 óra között 
Helesfa kedd:08.00-09.30 óra között 
Hetvehely hétfő: 08.00-10.00 óra között 
Királyegyháza péntek: 08.00-10.00 óra között 
Szabadszentkirály csütörtök 08.00-10.00 óra között 
elektronikusan: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

6.    Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában is a 21 napos ügyintézési határidő érvényesül, az alábbi kivételekkel: 

• A fogyasztóvédelmi hatóság közszolgáltatással kapcsolatos eljárásában az ügyintézési határidő 60 nap. 

• A fogyasztóvédelmi hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 70 nap. 

Fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül élhet. A fellebbezést a 
fellebbezés elbírálása jogosult hatóságnak kell címezni (Pest Megyei Kormányhivatal), de az elsőfokú hatóság előtt 
kell benyújtani (Szentlőrinci Járási Hivatal). A fogyasztóvédelmi hatóságok elsőfokú döntéseit 2017. január 1-jét 
követően országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság bírálja el. 

 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Jogszabály által rendszeresített nyomtatvány a fogyasztóvédelmi tárgyú közérdekű bejelentés tekintetében nincs. 
Jogszabály a fogyasztóvédelmi tárgyú közérdekű bejelentéshez csatolandó kötelező mellékletről nem rendelkezik. 

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  

• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről  

• 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról  

• 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  

• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról  

• 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról  

• 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról  

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  

• 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról  

• 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről 

• 2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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kiskereskedelméről  

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

• 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről  

• 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról  

• 2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 

• 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről  

• 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről  

• 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről  

• 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról  

• 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok 
földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről  

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

• 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  

• 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról  

• 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról • 
23/2011. (III. 08.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről  

• 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési 
termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről  

• 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól  

• 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól  

• 24/2008. (XI. 18.) NFGM rendelet a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről  

•4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja 
feltüntetésének részletes szabályairól 

• 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól KÖFO 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Pest Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 IDEIGLENES HATÁLYÚ ELHELYEZÉS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Bármely gyámhivatal - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - intézkedik a gyermek ideiglenes hatályú 
elhelyezése iránt, és az erről szóló döntését haladéktalanul közli az illetékes gyámhivatallal.  
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 - Kérelem vagy bejelentés, javaslat,  
- Személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy 
önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a gyámhatóság, valamint a 
rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-
végrehajtási intézet parancsnoksága (a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható határozatával ideiglenesen  
a) a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre 
nincs lehetőség,  
b) tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek esetén minden esetben a legközelebbi ideiglenes hatállyal 
elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél helyezi el, kivéve, ha egészségi vagy 
személyiségállapota, ön- és közveszélyes magatartása ezt nem teszi lehetővé vagy más okból szükséges az 
intézményes elhelyezés biztosítása,  
c) tizenkettedik életévét betöltött gyermek esetén vagy ha azt a gyermek egészségi vagy személyiségállapota, 
ön- és közveszélyes magatartása indokolja vagy ha más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása 
- az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt - gyermekotthonban, gyermekotthon speciális 
csoportjában, speciális lakásotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el. 
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Az ideiglenes hatályú elhelyezést, mint a gyermek érdekében történő azonnali intézkedést megalapozza  
a) a gyermek súlyos veszélyeztetettsége,  
b) a gyermek által tanúsított olyan magatartás, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, 
értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat,  
c) a bíróság szülői felügyeletet megszüntető határozata, amennyiben annak hatálya a később született gyermekre 
is kihat,  
d) a szülő gyermekének ismeretlen személy általi örökbefogadásához való hozzájárulása,  
e) ha a gyermek felügyelet nélkül marad.  
Az ideiglenes hatályú elhelyezéstől kezdődően a szülő gondozási, nevelési joga szünetel. Az ideiglenes hatályú 
elhelyezést az illetékes gyámhivatal az elrendelését követő 30 napon belül felülvizsgálja.  

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

- bármely nagykorú cselekvőképes személy, valamint 
- az ítélőképessége birtokában lévő gyermek jogosult az eljárás megindítására 
- Hivatalból, illetve más szervek jelzése alapján szintén megindítható az eljárás 
(A gyámhivatal a Gyvt. 17.§ (1) (2) foglalt szervek, személyek, 
jelzése, javaslata alapján köteles az eljárást hivatalból lefolytatni.) 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
 
Ügyrend szerint      
 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet!!! 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

 Az ügyfél írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap tájékoztatást, 
személyes megjelenés esetén a kérelme jegyzőkönyve mondása során tájékozódhat az Őt megillető jogokról, 
valamint az őt terhelő kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 NEVELÉSBE VÉTEL 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 - személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
 - lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Ha a gyermek fejlődését a családi környezete, vagy maga veszélyezteti, és ezt a veszélyeztetettséget a 
gyermekvédelmi szolgáltatásokkal (alapellátás, átmeneti gondozás, védelembe vétel) nem lehet megszüntetni, és 
a gyermek gondozása a különélő másik szülőnél, vagy harmadik személynél történő elhelyezéssel vagy családba 
fogadással nem biztosítható, a gyámhivatal a gyermeket nevelésbe veszi. 

 
A nevelésbe vétel célja a gyermek otthont nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítása, amíg a 
gyermek  
a) családja képessé válik a gyermek visszafogadására,  
b) számára családbafogadó gyám rendelésére kerülhet sor, 
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c) örökbefogadása megtörténik, vagy  
d) eléri nagykorúságát, ha az a)-c) pontban foglaltak teljesülésére nincs lehetőség.  
A d) pontban foglalt esetben a nevelésbe vétel célja a törvényes képviselet és az otthont nyújtó ellátás biztosítása 
mellett a gyermek felkészítése az önálló életre.  
A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha  
a) a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és  
aa) a gyermek fejlődését családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében 
biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem 
várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható, vagy  
ab) a szülő vagy mindkét szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy  
ac) a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, vagy  
ad) a gyermeknek az ab) és ac) alponton kívül más okból nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője,  
b) a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél, és  
ba) a gyermek ismeretlen szülőktől származik, vagy  
bb) a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül 
tett hozzájáruló nyilatkozatot. 
 
A szülő szülői felügyeleti joga a nevelés időtartama alatt szünetel. A gyermek részére a gyámhivatal 
gyermekvédelmi gyámot rendel, és gondozási helyet jelöl ki nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy 
lakásotthonban. 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, szülői felügyeletet gyakorló nagykorú, 
cselekvőképes személy lehet az igénylő/kötelezett. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

35 nap (általános) ügyintézési határidő 
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

 Az ügyfél írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap tájékoztatást, 
személyes megjelenés esetén a kérelme jegyzőkönyve mondása során tájékozódhat az Őt megillető jogokról, 
valamint az őt terhelő kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételéről soron kívül fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatban 
dönt.  

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 UTÓGONDOZÁS, UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- Kérelem,  
- Személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
- A gondozó intézmény befogadó nyilatkozata,  
- Iskolalátogatási igazolás vagy a munkaügyi központ igazolása a regisztrált munkanélküliek  
  közé vételéről,  
- Gyám, utógondozó javaslata  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Utógondozásnak van helye  
a) a nevelésbe vétel megszüntetését követően – kivéve ha a gyermeket örökbe fogadták – legalább egy év 
időtartamra, de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig, 
b) a nevelésbe vétel megszűnését követően a fiatal felnőtt kérelmére legfeljebb egy év időtartamra,  
c) az otthonteremtési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának időtartamára.  
 
Az utógondozást  
a) a gyermek tekintetében a lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat,  
b) a fiatal felnőtt tekintetében a nevelőszülői hálózatot működtető, a gyermekotthon, az utógondozó otthon vagy a 
külső férőhely működtetője  
látja el.  
A gyámhatóság elrendeli az utógondozást az otthonteremtési támogatás iránti kérelem előterjesztésekor, 
valamint meghosszabbítja az utógondozást az annak időtartama alatt nyújtott otthonteremtési támogatás 
elszámolásának időpontjáig.  
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A gyámhivatal az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulása érdekében az utógondozás biztosítására 
elsősorban a fiatal felnőtt korábbi gondozási helyét, vagy - ha a támogatás céljának elérését elősegíti - a fiatal 
felnőtt választása szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat által meghatározott otthont nyújtó ellátást biztosító 
intézményt jelöli ki, amely a kijelölést követően köteles ellátni az utógondozást. 
Utógondozói ellátás: A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnőtt kérelmére – a gyermek 
nagykorúságának elérése előtt a gyermekvédelmi gyám javaslatának figyelembevételével - elrendeli az 
utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és  
a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy  
b) köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy 
felnőttképzési jogviszonyban áll, vagy  
c) szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.  

  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő/kötelezett: Utógondozás esetén a Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 18. 
életévet betöltött átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt, akinek a lakhatása hozzátartozónál nem 
megoldható; utógondozói ellátás esetén pedig az a gyámhivatal ahol a fiatal felnőtt nagykorúsítása történt.  
 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
ügyrend szerint 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:  
hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

 Az ügyfél írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap tájékoztatást, 
személyes megjelenés esetén a kérelme jegyzőkönyve mondása során tájékozódhat az Őt megillető jogokról, 
valamint az őt terhelő kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 VÉDELEMBE VÉTEL 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- Kérelem, bejelentés, javaslat,  
- Személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a 
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi.  
A gyámhatóság - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá  
a) a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút,  
b) a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik életévét be nem töltött 
gyermeket,  
c) a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, 
vádolt fiatalkorút.  
A védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával megszűnik.  
A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha:  
- a gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható,  
- a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról döntött a gyámhivatal,  
- a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti. 

  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Az eljárás megindítására jogosultak: 
- Bármely nagykorú cselekvőképes személy,  
- Az ítélőképessége birtokában lévő gyermek,  
- Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság a 14. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában,  
- Rendőrség, ügyészség, illetve bíróság a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorú 
vonatkozásában,  
- Védőnői szolgálat, háziorvos, házi gyermekorvos,  
- Családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat,  
- Nevelési-oktatási intézmény 
  
Az eljárás indulhat hivatalból, illetve kérelemre, bejelentésre.  
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      
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6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

soron kívül 

fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Az ügytípushoz formanyomtatvány nincs. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 GYERMEKTARTÁSDÍJ ÁLLAM ÁLTALI MEGELŐLEGEZÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- kérelem,  
- jogerős bírósági végzés a kapcsolattartás szabályozásáról,  
- személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány.  
- a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozat, 6. a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását 
igazoló, illetve a végrehajtás szüneteltetését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv vagy a 
gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat (Az eljárást a Városi Bíróság Végrehajtó 
Irodájához beadandó végrehajtási lap kitöltésével kell kezdeményezni, ezt követően az eljárás a bíróság által kijelölt 
önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozik.),  
- a kérelmező és a vele egy háztartásban élők postai úton kapott jövedelme esetén (nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, 
GYES, GYED, GYET, munkanélküli ellátás, ápolási díj, rendszeres szociális juttatás, gyermektartásdíj, családi 
pótlék, árvaellátás, stb.) az utolsó postai havi szelvény, vállalkozó esetén az előző évi SZJA bevallás másolata, 
munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz esetén a kérelem 
beadását megelőző 6 hónap nettó kereseti igazolását kell a munkáltató által leigazoltatni,  
- tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek esetén kérjük a gyermek egészségi állapotára vonatkozó szakorvosi 
vagy kórházi igazolást, mely alapján részére a magasabb összegű családi pótlékot megállapították, 
- 20 év alatti, tanulmányokat nem folytató munkaviszonnyal nem rendelkező hozzátartozó esetén a Munkaügyi 
Központ által kiadott jelentkezési könyv fénymásolatát,  
- iskoláskorú gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,  
- középiskolás tanuló esetén legyen feltüntetve a hallgatói jogviszony várható befejezésének időpontja 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha  
a) a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy 
más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi 
szerződés vagy 
viszonosság alapján kell végrehajtani, és  
b) a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá  
c) a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges 
tartást nyújtani,  
feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. 
 
Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a kötelezett  
a) lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem 
érvényesíthető, vagy  
b) külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy  
c) a jogosulttal közös háztartásban él. 
  
Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezésének  
a) részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által 
megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, vagy  
b) lejárt gyermektartásdíj esetén. 
 
A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is 
megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig 
a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének 
betöltéséig. 

   

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő, 
kötelezett:  

A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen 
bejelentett tartózkodási helyén lakó gyermeket nevelő szülő, illetve gyám, aki javára a bíróság a 
gyermektartás összegét jogerősen megállapította.  

  
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
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Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12. Segédletek, adatlapok, 

letölthető nyomtatványok:   

Kérelem nyomtatvány a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése/ismételt megelőlegezése/folytatólagos 
megelőlegezése iránt 
  
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 
OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- kérelem formanyomtatványon ,  
- személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély  
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
- szerződés, értékbecslés, tulajdoni lap, utógondozó javaslata, volt gyám vagy vagyonkezelő eseti gondnoka 
végszámadása 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, 
tartós lakhatása megoldását elősegítse. Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek  
a) legalább hároméves időtartamú folyamatos - gondozási helyén töltött –  
nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, és  
b) készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a 
nagykorúvá válásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát, 
azzal, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegeként az otthonteremtési támogatás megállapítása 
időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegét kell figyelembe venni.  
A készpénz vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és keresményéből származó megtakarítást nem 
lehet beszámítani. A nevelésbe vétel időtartamába az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartamát is be 
kell számítani, feltéve, ha a gyermeket ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték 
el.  
A támogatás felhasználható részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, 
életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá 
tételére, tulajdon vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, bérlakás bérleti díjának 
kifizetésére, önkormányzati bérlakásának felújítására, bérlői jogviszony megvásárlására, államilag 
támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvételre, valamint 
otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére. Indokolt esetben az 
otthonteremtési támogatás felhasználható a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt megfelelő 
ellátását biztosító, az Szt. hatálya alá tartozó bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri 
hozzájárulásra is.  

    

5.     Az eljárást megindító irat Igénylő, A SzentlőrinciJárási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, vagy  

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

kötelezett:  életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén lakó volt átmeneti vagy tartós nevelt fiatal 
felnőtt. 
 

 

Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorúvá válást követően, de legkésőbb a 30. évének 
betöltéséig nyújthatja be. E határidő elmulasztása jogvesztő.  
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      
 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet!!! 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Kérelem formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás megállapítása iránt 
  
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

Ügytípus: 

 
GYERMEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- jogerős bírósági határozat a kapcsolattartás szabályozásáról,  
- kérelem,  
- személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A kapcsolattartás célja, hogy  
a) a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek közötti családi kapcsolatot fenntartsa, 
továbbá  
b) a kapcsolattartásra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel 
kísérje, tőle telhetően segítse.  
A kapcsolattartás formái a folyamatos, az időszakos és a felügyelt kapcsolattartás.  
A gyermekkel való kapcsolattartásra mind a szülő, mind a nagyszülő, mind a nagykorú testvér, 
továbbá - ha a szülő és a nagyszülő nem él, illetőleg a kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, 
vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja - a gyermek szülőjének testvére, valamint 
szülőjének házastársa is jogosult.  
Gyermekétől különélő szülőnek joga és egyúttal kötelessége is, hogy gyermekével kapcsolatot 
tartson. 
A kapcsolattartás szabályozására, újraszabályozására irányuló kérelmet a korlátozottan 
cselekvőképes gyermek önállóan is előterjesztheti.  

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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A gyámhivatal indokolt esetben előmozdítja a szabadságvesztésben vagy előzetes letartóztatásban 
lévő szülő gyermekével való kapcsolatának fenntartását, ha ez a gyermeket nem veszélyezteti. 
Ennek érdekében a gyámhivatal a szülő kérelmére, illetve a büntetés-végrehajtási intézet 
megkeresésére a gyermekkel kapcsolatos információkat adhat.  
A gyámhivatal - kérelemre - akkor jogosíthatja fel a gyermek szülői felügyeleti jogától megfosztott 
szülőjét a kapcsolattartásra, ha a gyermek érzelmi fejlődését a szülőtől való teljes elszakadása 
veszélyeztetné, vagy ha a gyermek sorsa örökbefogadás útján nem rendezhető.  
A gyámhivatal a kapcsolattartást elsősorban egyezség létrehozásával - tárgyalás megtartásával - 
rendezi. A gyámhivatalnak az egyezség létrehozása során törekednie kell a felek és a korlátozottan 
cselekvőképes gyermek közötti megegyezésre. Nem lehet az egyezséget jóváhagyni, ha az ellen az 
ítélőképessége birtokában lévő gyermek kifejezetten tiltakozik.  
Egyezség hiányában a gyámhivatal - a kapcsolattartás céljának megfelelően - a kapcsolattartásra 
jogosult és a kapcsolattartásra kötelezett méltányos érdekére, körülményeire, valamint a gyermek 
korára, egészségi állapotára, tanulmányi előmenetelére tekintettel a gyermek érdekében dönt. 
 
A kapcsolattartást akadályozó körülményekről a felek előzetesen, lehetőleg írásban vagy egyéb 
igazolható módon tájékoztatják egymást.  
 
Az elmaradt kapcsolattartást pótolni kell, ha: 
a) az a kötelezett miatt maradt el, 
b) az a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható okból maradt el, feltéve, hogy a kapcsolattartást 
szabályozó döntésben foglaltak szerint eleget tett 
előzetes értesítési kötelezettségének, vagy az előre nem látható akadály felmerülését utólag igazolja. 
A gyermek fejlődését veszélyezteti, ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kötelezett a 
kapcsolattartást szabályozó jogerős határozatnak önhibájából ismételten nem tesz eleget. 
Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a végrehajtást elrendelő 
végzésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhivatal kérelemre, a kérelem 
beérkezését követő 30 napon belül 
végzéssel: 
a) a gyermekjóléti központ kapcsolatügyeletének, illetve a gyermekjóléti 
szolgálatnak a közreműködését vagy a védelembe vétel elrendelését 
kezdeményezheti, 
b) a gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igénybevételét 
kezdeményezheti. 
Ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat 
ki. (Az eljárási bírság összege 5.000,-Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedhet, mely ismételten kiszabható.) 
Ha a kapcsolattartásra kötelezett a gyermeket bizonyíthatóan folyamatosan 
a kapcsolattartásra jogosult ellen neveli és a kapcsolattartás engedélyezése 
tárgyában hozott határozatnak a végrehajtási intézkedések ellenére sem tesz eleget, a gyámhivatal: 
a) a gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránt pert indíthat, feltéve, 
hogy az elhelyezés megváltoztatása a kiskorú gyermek érdekében áll, 
b) feljelentést tesz, kiskorú veszélyeztetése miatt. 
A gyámhivatal kötelezi a mulasztó felet a kapcsolattartás meghiúsítása folytán keletkezett igazolt 
költségek viselésére. 
 
A gyámhivatal vita esetében a kapcsolattartást bármelyik fél kérelmére szabályozza, illetve 
újraszabályozza, kivéve, ha a szülő és a gyermek kapcsolattartásának megállapítása a Ptk: 4:181.§. 
(1) bekezdése szerint a bíróság hatáskörébe tartozik. A kapcsolattartásról a gyámhivatal, illetve a 
bíróság a gyermek korának, egészségi állapotának, életkörülményeinek, a felek személyes 
körülményeinek, valamint az ítélőképessége birtokában levő gyermek véleményének 
figyelembevételével rendelkezik. 

     

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő, 
kötelezett:  

A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező gyermeket 
nevelő szülő, illetve az ország területén vagy külföldön lakó (tartózkodó) külön élő 
szülő, nagyszülő, nagykorú cselekvőképes testvér, a gyermek szülőjének testvére, 
valamint szülőjének házastársa. A kapcsolattartás szabályozására, vagy 
újraszabályozására irányuló kérelmet a  
korlátozottan cselekvőképes gyermek önállóan is előterjesztheti.  
 

 

 

 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 
 CSALÁDBAFOGADÁS  

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges - kérelem 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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dokumentumok, 
okmányok: 

- személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély  
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők vagy a szülői felügyeletet gyakorló szülő kérelmére - a különélő 
másik szülő meghallgatásával - a gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt 
távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, 
gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll.  
A gyámhatóság – a nevelésbe vett gyermek feletti szülői felügyeleti jogot a nevelésbe vétel előtt gyakorló azon 
szülő kérelmére, akinek a szülői felügyeleti joga szünetel – a nevelésbe vett gyermek gyermekvédelmi 
gyámjának meghallgatásával, a nevelésbe vétel egyidejű megszüntetése mellett hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, a 
szülő által megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a nevelésbe vétel 
megszüntetése és a családbafogadás a gyermek érdekében áll.  
A családbafogadás ideje alatt a szülő felügyeleti joga szünetel.  
A családbafogadás a szülő tartási kötelezettségét nem érinti.  

  

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő, 
kötelezett:  

A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességi területén településen lakóhellyel 
rendelkező szülői felügyeletet gyakorló szülő.  

 

 

 

 

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 

 

Ideje: Ügyrend szerint      
 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet!!! 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

16. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT KISKORÚ HÁZASSÁGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

1. kérelem,  
2. személyi igazolvány, vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
3. lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
4. jövedelemigazolás, orvosi igazolás, lakhatásra vonatkozó igazolás,  
5. tanácsadáson való részvétel igazolása.  

3.    Eljárási illeték (igazgatási a szociális igazgatás eljárás költség és illetékmentes 
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szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A 16. évét betöltött házasuló a házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a gyámhivatalnál vagy az 
anyakönyvvezetőnél személyesen terjesztheti elő.  
A házasságkötéshez szükséges előzetes engedély megadása iránti kérelemhez  
csatolni kell  
a) a háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi 
fejlettséggel rendelkezik,  
b) a házasulandó felek jövedelemigazolását vagy a házasulók által bemutatott nyilatkozatot, amelyből 
megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, illetve a meglévő vagy a 18. életévének elérése előtt 
születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, és  
c)szükség esetén a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.  
A gyámhivatal a határozathozatal előtt meghallgatja a házasulókat, a kiskorú házasuló törvényes képviselőjét, 
valamint a házasulandó felek leendő közös lakóhelyén környezettanulmányt készít.  
A meghallgatásnak ki kell terjednie azokra a körülményekre is, amelyek az engedély megadását indokolják, 
továbbá arra is, hogy nem áll-e fenn házassági akadály.  
A gyámhivatal a kiskorú házasságkötésének engedélyezésére irányuló eljárásban húsz napon belül hoz döntést, 
ha a házasulandó feleknek nem kell részt venniük a családvédelmi szolgálat tanácsadásán.  

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő, kötelezett: A 16. életévét betöltött kiskorú, illetve a leendő házastársa, amennyiben a Szentlőrinci Járási 
Hivatal illetékességei területén lakóhellyel rendelkezik.  
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      
 
 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

GYÁM KIRENDELÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

1. kérelem,  
2 személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
3. lakcímet igazoló hatósági igazolvány.  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási A gyámhivatal gyámot a szülői felügyelet alatt nem álló gyermek részére rendel. 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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szabályok: Nem áll szülői felügyelet alatt (a szülei elhaláloztak, ismeretlen helyen tartózkodnak vagy ténylegesen 
akadályozva vannak, a bíróság a szülők szülői felügyeletét megszüntette, a szülők cselekvőképtelenek vagy 
cselekvőképességükben korlátozva vannak, a bíróság a gyermeket 3. személynél helyezte el)  a gyermek, ha  
a) a szülők meghaltak,  
b) a szülők szülői felügyeletét a bíróság megszüntette, 

c) a szülők cselekvőképtelenek vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorúak, függetlenül attól, hogy 
tizenhatodik életévük betöltésétől a gondozás, nevelés jogát gyakorolhatják, vagy cselekvőképességükben 
a szülői felügyeleti jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személyek,  
d) a szülők ismeretlen helyen távol vannak, vagy ténylegesen akadályozva vannak,  
e) a bíróság a gyermeket harmadik személynél helyezte el,  
f) a gyermeket a gyámhivatal nevelésbe vette,  
g) a gyámhivatal a gyermek családba fogadásához hozzájárult,  
h) a gyámhivatal a gyermeket ideiglenes hatállyal hozzátartozónál vagy más személynél, nevelőszülőnél, 
gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezte el, és szülője ellen a 
szülői felügyelet megszüntetése vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per van folyamatban,  
i) a szülő hathetes életkornál fiatalabb gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához hozzájárult,  
j) a szülő a hathetes életkornál fiatalabb gyermeke ismert személy általi örökbefogadásához hozzájárult, 
kivéve, ha a szülő a házastárs által történő örökbefogadáshoz járult hozzá,  
k) a szülő a gyermek vagy a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója sérelmére elkövetett 
cselekmény miatt elrendelt távoltartó határozat hatálya alatt áll, és a gyermeknek nincs másik szülői 
felügyeleti jogot gyakorló szülője,  
l) a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő együtt él a szülői felügyelettől megfosztott másik 
szülővel, az életközösségük fennállása alatt. 
 
A gyám kirendelése után a gyermek törvényes képviselője lesz, aki évente elszámolási kötelezettséggel 
tartozik a gyámhivatal felé. 

   

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő, kötelezett: A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességei területén lakóhellyel rendelkező nagykorú személy.  
A kiskorú legközelebbi rokonai kötelesek a gyámhivatalnak haladéktalanul bejelenteni, ha a gyermek részére 
bármely okból gyám rendelése szükséges. A gyám kirendelését azonban bármely más szerv vagy más személy is 
kezdeményezheti. 
  

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal,  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

GONDNOKSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 

1. kérelem,  
2. személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély, 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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okmányok: 3. lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
4. bírósági ítélet,  
5. szerződés, értékbecslés, gyámhatósági fenntartásos betétkönyv, tulajdoni lap, hagyatékátadó végzés.  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

 
A gyámhivatal annak a nagykorú személynek,  
a) akit a bíróság cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, gondnokot, kivételesen több 
gondnokot vagy helyettes gondnokot,  
b) akinek cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése indokoltnak 
látszik, kivételesen, azonnali intézkedést igénylő esetben zárgondnokot, ideiglenes gondnokot,  
c) akinek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján 
szükséges, ügygondnokot, és  
d) akinek az ügyében más eljáró szerv, személy megkeresi, a feltételek fennállása esetén eseti 
gondnokot vagy ügygondnokot  
rendel.  
A gondnok a cselekvőképesség teljes korlátozása esetén vagy azon ügycsoportok tekintetében, 
amelyekben a bíróság a cselekvőképességet részlegesen korlátozta, a gondnokolt törvényes 
képviselője.  
A gondnok a gondnokolt vagyonának kezelésére akkor jogosult, ha a bíróság az érintett személy 
cselekvőképességét teljesen vagy a jövedelméről vagy a vagyonáról való rendelkezésben korlátozta.  
A gyámhivatal a gondnokság alá helyezés iránt – ha annak feltételei fennállnak – akkor indít pert, ha  
a) a gondnokság alá helyezendő nagykorú személynek nincs együtt élő házastársa, valamint élettársa, 
egyenesági rokona, testvére, vagy  
b) az a) pontban felsorolt személyek és kiskorú esetén a törvényes képviselője közül  
ba) egyikük sem kíván pert indítani,  
bb) a perindítást vállaló személy a perindítás szükségességéről való tájékoztatást követő hatvan napon 
belül nem indít pert, vagy  
bc) a pert megindító személy a bírósághoz benyújtott keresetét visszavonja.  
A gyámhivatal azt a személyt, aki a pert megindította, félévente megkeresi, hogy nyújtson tájékoztatást a 
per állásáról.  
A gondnokság alá helyezés szükségessége különösen akkor áll fenn, ha a gondnokság alá helyezendő 
személy személyi és vagyoni érdekvédelme egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi 
kapcsolataira tekintettel csak a gondnokság alá helyezéssel biztosítható.  
A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka jognyilatkozatának, továbbá a 
cselekvőképtelen nagykorú gondnoka jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása 
szükséges, ha a jognyilatkozat a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen 
nagykorú  
a) tartására;  
b) öröklési jogviszony alapján őt megillető jogára vagy terhelő kötelezettségére;  
c) nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely módon 
történő megterhelésére;  
d) gyámhatóságnak átadott vagyonára; vagy  
e) a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összeget meghaladó értékű vagyontárgyára  
vonatkozik.  

    

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő, kötelezett: A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességei területén lakóhellyel rendelkező ügyei vitelében 
akadályozott, illetőleg cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló, valamint gondnokság alá helyezési 
eljárással érintett személy.  
 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet 
 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 
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12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

KISKORÚAK VAGYONI ÜGYEI 

  

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

1. kérelem,  
2. személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
3. lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
4. szerződés, értékbecslés, gyámhatósági fenntartásos betétkönyv, tulajdoni lap, bírósági végzés, hagyatékátadó 
végzés.  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A szülei felügyeletet gyakorló szülők joga és kötelessége, hogy a gyermekük minden olyan vagyonát 
kezeljék, amely a törvény szerint nincs kivéve a kezelésük alól. A szülők gyermekük vagyonát 
biztosítékadás és számadás kötelezettsége nélkül kezelik. A szülők gyermekük vagyonának kezelése 
során a rendes vagyonkezelés szabályai szerint, ugyanazzal a gondossággal kötelesek eljárni, mint 
saját ügyeikben. Ha e kötelezettségüket szándékosan vagy súlyos gondatlanságból megszegik, az ezzel 
okozott kárt a szerződésen kívül okozott károk megtérítéséért való felelősség szabályai szerint kötelesek 
megtéríteni.  
A Ptk. 2:15. §-a értelmében a kiskorú törvényes képviselőjének jognyilatkozata a gyámhatóság 
jóváhagyásával érvényes  
a) a kiskorút megillető tartásról történő lemondás;  
b) a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre vonatkozó 
jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása;  
c) a kiskorú nem tehermentes ingatlanszerzése, ingatlana tulajdonjogának átruházása vagy 
megterhelése;  
d) a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés; vagy  
e) a kiskorú jogszabályban meghatározott összeget meghaladó értékű vagyontárgyáról való rendelkezés  
esetén.  
Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a kiskorú ingatlanvagyonának megterhelésére az 
ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg, az ingyenes juttatást nyújtó személy javára 
történő haszonélvezet alapításával kerül sor. 
Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ha a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy 
közjegyzői eljárásban elbírálták. 
A Ptk. 2:16. §-a alapján semmis a kiskorú törvényes képviselőjének olyan jognyilatkozata, amellyel – a 
kiskorú vagyona terhére – ajándékoz, idegen kötelezettségért megfelelő ellenérték nélkül kötelezettséget 
vállal, vagy amellyel jogokról ellenérték nélkül lemond. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a 
törvényes képviselőnek a korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatához való hozzájárulására 
is. 

    

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő, kötelezett: A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességei területén lakóhellyel rendelkező, szülői felügyeletet 
gyakorló nagykorú, cselekvőképes személy.  
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      
 
 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet 
 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
- 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

A GYERMEK CSALÁDI JOGÁLLÁSÁNAK RENDEZÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező szerv 
megnevezése, hatáskör 
gyakorlásának átruházása 
esetén a ténylegesen eljáró 
szerv megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, 

Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, 

Szentlőrinc, Velény, Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok: 

1. kérelem,  
2. személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély,  
3. lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  
4. az anya családi állapotának igazolása,  
5. jogerős bírói ítélet, illetve záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.  

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási szabályok: Ha az anyakönyvvezető apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről küld értesítést, az anyát 
tájékoztatni kell arról, hogy apai elismerő nyilatkozat felvételére bármely gyámhivatal illetékes.  
Amennyiben a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére az anyakönyvvezető által küldött értesítés 
kézhezvételét követő harminc napon belül nem kerül sor, úgy a gyermek családi jogállásának rendezése 
érdekében az eljárást az illetékes gyámhivatal hivatalból folytatja le.  
A családi jogállás rendezésére irányuló eljárás megindítását a szülő vagy más törvényes képviselő, a 
gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, valamint a 14. életévét betöltött gyermek is kérheti.  
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése után vagy azt megelőzően - a fogamzási idő 
kezdetétől - személyesen lehet megtenni.  

  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja (helye, 
ideje): 

Igénylő, kötelezett: Az anya, a 14. életévét betöltött gyermek, törvényes képviselő, a gyermeket magáénak 
elismerő férfi.  
 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      
 
 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az 
annak teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 
valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés 
időtartama.  
 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. 
 

mailto:szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu
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8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 
rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
 
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
elektronikusan úton kérhető: szentlorinc.hatosag@baranya.gov.hu 

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

      Ügytípus: 

 

 ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁNAK SZÜNETELTETÉSE, 
FELÜLVIZSGÁLATA  

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 A hiányzások időpontjait tartalmazó dokumentum 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A gyámhatóság az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott 50. kötelező tanórai foglalkozás után kezdeményezi 
a Magyar Államkincstárnál az iskoláztatási támogatás szüneteltetését, és elrendeli a 16. életévét be nem töltött, 
védelembe vétel hatálya alatt nem álló gyermek védelembe vételét.  
A gyámhatóság az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének szükségességét három tanítási hónapot magában 
foglaló időszakonként, és a tanítási év lezárását követő 15 napon belül, feltéve, hogy az iskoláztatási támogatás 
szüneteltetésének kezdő időpontja vagy az utolsó felülvizsgálat óta legalább egy hónap eltelt felülvizsgálja.  
A gyámhatóság a felülvizsgálati eljárás eredményeként, ha a gyermek (fiatal felnőtt) a felülvizsgálattal érintett 
időszakban ötnél több kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul mulasztott, megállapítja, hogy az iskoláztatási 
támogatás szüneteltetése megszüntetéséhez szükséges feltétel nem áll fenn, ha a gyermek (fiatal felnőtt) a 
felülvizsgálattal érintett időszakban ötnél több kötelező tanórai foglalkozást igazolatlanul nem mulasztott, 
kezdeményezi a kincstárnál az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetését.   

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 
  
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

TANKÖTELES GYERMEK MŰVÉSZETI-, SPORT-, MODELL- VAGY HIRDETÉSI 
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      Ügytípus: TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 Az eljárás kérelemre indul, amelyhez csatolni kell a személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői 
engedély másolatát, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatán kívül a munkaszerződés másolatát. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A 16 évet be nem töltött kiskorú munkát vállalhat művészeti-, sport-, modell vagy hirdetési tevékenység során. A 
foglakoztatáshoz a gyámhivatal engedélye szükséges.  
Azt a keresményt, amelyet a 14. életévet betöltött gyermek munkával szerzett, nem a szülők kezelik, hanem ő maga 
szabadon rendelkezik vele. Annak a gyermeknek, akinek saját keresménye van, és a szülő háztartásában él, a 
háztartás költségeihez megfelelő mértékben köteles hozzájárulni. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 
  
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

ÜGYGONDNOK KIRENDELÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 Az eljárás kérelemre indul. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A gyámhivatal annak a személynek, aki ismeretlennek minősül, vagy akit körülményei adott ügy vitelében 
akadályoznak, különösen, ha ismeretlen helyen tartózkodik, vagy ismert helyen tartózkodik ugyan, de visszatérésben 
akadályozott, illetve akinek az ügyében más eljáró szerv, személy megkeresi, a feltételek fennállása esetén 
ügygondnokot rendel ki.  
A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 2004.évi CXL. törvény alapján kirendelt 
ügygondnok, ha jogszabály másként nem rendelkezik a gyámhatóság felhatalmazása nélkül pénzt vagy dolgot nem 
vehet át, egyezséget nem köthet, vitás jogot nem ismerhet el, illetve arról nem mondhat le, kivéve, ha ezzel az általa 
képviselt személyt a nyilvánvaló károsodástól óvja meg.  
Az ügygondnok kirendelése a gondnokolt személy cselekvőképességét nem érinti. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 15 nap 
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(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

  
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 
 
 

 

Ügytípus: 

 
 

A GYERMEK LETELEPEDÉS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ KÜLFÖLDI TARTÓZKODÁSI 
HELYÉNEK KIJELÖLÉSE 

 
1.    Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- Kérelem, 
- Személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély, 
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, külföldi lakcímet igazoló okirat, 
- Környezettanulmány, 
- Iskolalátogatási igazolás, 
- Jövedelemigazolás, 
- Befogadó nyilatkozat 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
- a külföldi hatóság által kiállított környezettanulmányt, 
- iskolalátogatási igazolást, 
- jövedelemigazolást, 
- befogadó nyilatkozatot, a lakhatás igazolását, amelyek által 
megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása, 
tanulmányainak folytatása, biztosítva van. 
 
A kérelemhez csatolandó dokumentumokat idegen nyelvű eredeti 
példányban és azok hiteles magyar nyelvű fordításban is be kell nyújtani. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A szülő erre vonatkozó jognyilatkozatához a gyámhivatal jóváhagyása szükséges. A szülői nyilatkozat beadható 
írásban, vagy jegyzőkönyvi nyilatkozatban. 
A jognyilatkozat elbírálása során mérlegelni kell a különélő szülő kapcsolattartása biztosítható-e. 
 
Ha a különélő szülők a gyermek külföldi tartózkodásai helyének 
kijelölésében nem tudnak megegyezni, a bíróságon kérhetik az eljárás lefolytatását. 
A törvényes képviselőnek, akinek a lakcímváltozásra vonatkozóan előírt bejelentési kötelezettsége van, kérheti a 
kapcsolattartás 
újraszabályozását, továbbá 3 hónapon belül a kapcsolattartásra jogosult kérheti a kapcsolattartás újraszabályozását, 
ha a gyermek a törvényes képviselőjével az Európai Unió valamely tagállamába jogszerűen távozik. 
 
A gyámhivatal a gyermek végleges külföldre távozását közli a 
családtámogatási ellátást folyósító szervvel. 
 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő, kötelezett: Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkező gyermeket nevelő szülő. 
 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.    Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap, mely egy alkalommal meghosszabbítható 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
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11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 
 

 

Ügytípus: 

 

 
A SZÜLŐI HÁZ ELHAGYÁSA 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- Kérelem, 
- Személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú vezetői engedély, 
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

a gyámügyi eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az eljárás a gyámhivatal a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyásának 
engedélyezése során vizsgálja, hogy a gyermek törvényes képviselete, lakhatása a kérelemben 
megjelölt helyen miképpen biztosítható. 
A gyámhivatal ezen eljárása során vizsgálja, hogy a 
- gyermek törvényes képviselete, 
- a gyermek lakhatása és tartása a kérelemben megjelölt helyen biztosítva van-e. 
Ennek megállapításának érdekében a gyámhivatal meghallgatja a befogadó magánszemélyt és nála 
környezettanulmányt készít. 
A szülői ház elhagyásának engedélyezése – a gondozás, nevelés kivételével – a szülők szülői 
felügyeleti jogát és tartási kötelezettségét nem érinti. 
A kérelem elutasítása esetén, ha a gyermek a szülői házat már engedély nélkül elhagyta, kötelezi a 
gyermeket a visszatérésre. 
Köteles a gyermek visszatérni abban az esetben is, ha a gyámhivatal az engedélyét visszavonja a 
feltételek megváltozása miatt. 
A szülői ház elhagyásának engedélyezését a gyámhivatal közli a családtámogatási ellátást folyósító 
szervvel. 

     

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Igénylő, kötelezett: A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességi területén lakóhellyel rendelkező 16. 
életévét betöltött kiskorú, a szülői felügyeletet 
gyakorló szülő, illetve a gyermeket gondozó vagy a gondozást vállalni 
szándékozó személy. 

 

 

 

 

 

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

 

 

Ügytípus: 

 

 
JÁRDA-ÉS GYALOGÚT, VALAMINT AZOK MŰTÁRGYAI ÉPÍTÉSÉNEK, 
KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FENNTARTÁSÁNAK, MEGSZÜNTETÉSÉNEK 

ENGEDÉLYEZÉSE 
 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 
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Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az elvi építési engedély, építési engedély, műtárgyi kiviteli terv jóváhagyása, építési engedélytől való eltérés 
engedélyezése, forgalomba helyezési engedély, ideiglenes forgalomba helyezés, fennmaradási engedély, 
megszüntetési engedély iránti kérelmet írásban kell előterjeszteni. 
A kérelem tartalmazza: a kérelmező vagy képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, a közlekedési 
létesítmény megnevezését, a kérelmezőnek a járási hivatal döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg 
lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. 
Az egyes közlekedési hatósági engedély iránti kérelmek esetében mellékelni kell: 
- a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tervdokumentációkat, 
- az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet szerinti igazgatási 
szolgáltatási díj – beleértve a szakhatósági díjakat is – befizetését igazoló bizonylatot. 
Az építési, forgalomba helyezési és megszüntetési eljárásokban a kérelemhez mellékelni kell: 
- az eljárásban érintett közműszolgáltatók, tulajdonosok útkezelői hozzájáruló nyilatkozatát, 
- a tervezői, építtetői nyilatkozatokat, 
- az érintett közműszolgáltatók és közösségi közlekedési szolgáltatók, útkezelők, vagyonkezelők, az ismert 
ügyfelek név- és címjegyzékét nyomtatott és elektronikus formában. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII.12.) KHVM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díj – 
beleértve a szakhatósági díjakat is – megfizetése szükséges az eljárás lefolytatásához 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Közút, közforgalom elől el nem zárt magánút létesítéséhez, korszerűsítéséhez (továbbiakban együtt: építés), 
forgalom részére történő átadásához, megszüntetéséhez, elbontásához - mint fontos közérdekű és közcélú 
tevékenység végzéséhez - a közlekedési hatóság engedélye szükséges. 
Közlekedési hatóságként járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, 
fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési 
célú igénybevételével kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével 
összefüggő járdaépítést) első fokon az illetékes járási hivatal, másodfokon az illetékes megyei (fővárosi) 
közlekedési felügyelőség jár el. 
1. Építési engedélyezési eljárás 
Az építési engedélyt az elvégezni kívánt munka egészére kell kérni. 
Több megvalósulási szakaszra bontott építés esetén az egyes szakaszokra, műtárgyakra külön-külön is 
lehet engedélyt kérni, azonban a közlekedési építmény egészének elbírálásához szükséges adatokat ilyen 
esetben is szolgáltatni kell. A kérelem melléklete az utak építésének, forgalomba helyezésének és 
megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 1. melléklet 2-6. pontja szerint az építési engedélyezési tervdokumentáció. 
A járási hivatal meghatározott szakkérdésekben a szakhatósági nyilatkozatokat megkéri, valamint helyszíni 
szemlét tarthat. 
Az építési engedély három évig hatályos. Az építési engedély időbeli hatályát a hatóság - az időbeli hatály 
lejárta előtt - az építtető kérelmére legfeljebb két alkalommal, két-két évvel meghosszabbítja, ha az engedély 
megadásának időpontjában hatályos jogszabályok vagy körülmények nem változtak meg, vagy a változás az 
időbeli hatály meghosszabbítását érdemben nem befolyásolja. 
2. Műtárgy kiviteli tervdokumentáció jóváhagyási eljárás 
Alagút, valamint négy méter szabad nyílást meghaladó híd építése csak jóváhagyott kiviteli terv alapján 
kezdhető meg. Harminc méter szabad nyílást meghaladó híd építése esetén a műszakilag elkülöníthető 
munkafázisok kiviteli tervei külön-külön is jóváhagyhatók. A jóváhagyás iránti kérelmet az építtető nyújtja be. 
A jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a Korm. rendelet 1. melléklet 7. és 8. pontjában előírt 
tervdokumentációkat, továbbá ha az építtető nem azonos az út- és hídkezelővel, úgy a kiviteli tervre 
vonatkozó út- és hídkezelői hozzájárulást is. 
3. Az építési engedélytől való eltérés engedélyezési eljárás 
A jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező engedélyezési 
tervektől való eltérés engedélyezésére a kérelemhez csatolni kell a módosítással érintett tervrészleteket a 
Korm. rendelet 1. melléklet 2-6. pontja szerint, valamint az eltérés indokolását. 
4. Forgalomba helyezési eljárás 
Engedélyköteles, elkészült közlekedési építmény a járási hivatal engedélyével helyezhető forgalomba. 
Forgalom alatti építés esetében a kérelmet a műszaki átadás-átvételt követő 60 napon belül kell benyújtani a 
hatósághoz. 
 
A járási hivatal a forgalomba helyezési engedély megadása előtt, a műszaki átadás-átvételi eljárás 
befejezését követően vagy azzal egy időben helyszíni szemlét tart. 
Az építtető legkésőbb a helyszíni szemlén köteles átadni a hatóság részére: 
11. megvalósulási tervet, 
12. a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 
13. a műszaki átadás-átvételről készült lezárt jegyzőkönyvet és annak mellékleteit, 
14. az építési engedélyezési eljárásban részt vett közműszolgáltatók, útkezelők, vagyonkezelő 
nyilatkozatát, több útkezelő esetében az összes érintett útkezelő által jóváhagyott, kezelői 
lehatárolási tervet, valamint 
15. az útterülettel érintett ingatlanok tulajdoni lapjáról kiállított, egy hónapnál nem régebbi papíralapú 
hiteles másolatot. 
A járási hivatal abban az esetben engedélyezi a forgalomba helyezést, ha az építmény az építési 
engedélynek  megfelelően  épült  meg,  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas,  és  kielégíti  a 
forgalombiztonsági követelményeket. 
Az engedély szerint több megvalósulási szakaszban megvalósuló építmény esetében a forgalomba 
helyezési engedély az út meghatározott szakaszára és műtárgyára külön-külön is megadható, ha azon a 
forgalom biztonságosan lebonyolítható. 
5. Ideiglenes forgalomba helyezés 
Építtető kérelmére a rész műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezését követően megtartott helyszíni 
szemle során a hatóság engedélyezheti a közlekedési létesítmény vagy egy részének meghatározott 
időtartamra történő ideiglenes forgalomba helyezését, ha annak kezelését, üzemeltetését az építtető vagy a 
közút leendő kezelője nyilatkozatban vállalja. 
Amennyiben a hatóság az eljárás során úgy ítéli meg, hogy a végleges forgalomba helyezés feltételei nem 
állnak fenn, a szükséges intézkedések megtételére való kötelezés mellett a közlekedési építmény vagy az 
építmény egy részének meghatározott időtartamra – legfeljebb három évre – történő ideiglenes forgalomba 
helyezését engedélyezheti, ha annak kezelését, üzemeltetését az építtető vagy a leendő közút kezelője 
nyilatkozatban vállalja. 
Az ideiglenes forgalomba helyezési engedély – hatályának lejárta előtt legkésőbb 60 nappal előterjesztett 
kérelemre – alkalmanként egy-egy évvel meghosszabbítható. 
6. Engedély nélküli használat 
A járási hivatal az építtetőt forgalomba helyezési engedély iránti kérelem benyújtására kötelezi. Ha az 
engedély nélkül használatba vett úton a közlekedés forgalombiztonsági szempontból veszélyes, a hatóság 
az utat az építtető költségére és felelősségére lezárattatja. 
7. Fennmaradási engedélyezési eljárás 
Az építtetőnek a járási hivataltól a közlekedési építményre fennmaradási engedélyt kell kérnie, ha az 
engedélyhez kötött építési munkát 
- engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végezték el, 
- engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon végezték, de az építés még nem fejeződött be. 
 
A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a mellékleteket csatolni kell, amelyek az építési és a 
forgalomba helyezési engedély iránti kérelemhez szükségesek lettek volna. 
A fennmaradási engedély egyben az építményre vonatkozó forgalomba helyezési engedély is, amennyiben 
ennek feltételei fennállnak. 
Ha az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon épült közlekedési építmény fennmaradása nem 
engedélyezhető, vagy a kérelmező az előírt átalakítást a megadott határidőre nem végzi el, a járási hivatal 
az eredeti állapot helyreállítását rendelheti el az építtető költségére. 
A járási hivatal az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérő módon végzett építkezés tudomására jutásától 
számított két éven belül, legkésőbb azonban a tényleges használatbavételtől számított tíz éven belül 
intézkedhet a közlekedési építmény fennmaradása iránt. 
8. Megszüntetési eljárás 
A közlekedési építmény megszüntetése iránti kérelmet a megszüntetés tervezett időpontja előtt legkésőbb 
60 nappal kell a közlekedési hatósághoz benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a bontási tervet, a tervezői 
nyilatkozatot, az útkezelő és a vagyonkezelő nyilatkozatát a bontási tervhez való hozzájárulásról, az érintett 
közműszolgáltatók és közösségi közlekedési szolgáltatók, vagyonkezelők, az ismert ügyfelek, a közforgalom 
elől el nem zárt magánút esetében a tulajdonos (tulajdonosok) név- és címjegyzékét nyomtatott és 
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elektronikus formában. 
A megszüntetési eljárásban tartott helyszíni szemlét követően a hatóság az építmény megszüntetéséről 
határozatot hoz. A jogerős engedély három évig hatályos. 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

60 nap 
fellebbezés határideje: az ügyfél a döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei 
Kormányhivatalhoz címzett, de a Szentlőrinci Járási Hivatalnál benyújtott fellebbezéssel élhet. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 
- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról, 
- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 
engedélyezéséről, 
- 46/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet az útügyi hatósági eljárások díjairól, 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 
- 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról, 
- A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) 
Korm. rendelet  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

Ügytípus: 

 
AZ ÉLETPÁLYA KIJELÖLÉSE 

 
1.    Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az eljárást megindítható személyesen vagy írásban, postai úton. A kérelmet a korlátozottan 
cselekvőképes gyermek önállóan is előterjesztheti. Kérelem hiányában a közoktatási intézmény jelzésére a hatóság 
hivatalból jár el. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A gyámhivatali eljárásban elsősorban a szülők és a gyermek közötti megegyezésre kell törekedni. Az ügykörben 
vizsgálni kell, hogy a kérelem minden adatot tartalmaz-e. Ki kell kérni a nevelési tanácsadó vagy a nevelési-oktatási 
intézmény véleményét, amennyiben szükséges be kell szerezni a gyermek pszichiátriai gondozó vagy egyéb 
egészségügyi intézet szakvéleményét. 
A döntés meghozatalát követően a gyámhivatal határozatát közli az érintettekkel. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  
- 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Ügyfélfogadásra időpontfoglalás telefonon áll az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap 
tájékoztatást, személyes megjelenés esetén kérelme jegyzőkönyvbe mondása során tájékozódok az Őt megillető 
jogokról, kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
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szerv: 

 
 
 
 
 

Ügytípus: 

 
A GYERMEK CSALÁDI ÉS UTÓNEVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 

 
1.    Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Kérelem, kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártyájának bemutatása szükséges. 
A kérelemhez csatolni kell: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A gyámhivatal állapítja meg a gyermek nevét ha: 
- a szülői felügyeleti jogot csak egyik szülő gyakorolja és sem az anyakönyvvezető, sem a gyámhivatal 
felhívására a közléstől számított 30 napon belül nem határozza meg 
- szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek családi, illetve utónevét a gyámhivatal felhívásától 
számított 30 napon belül nem igazolja 
- külön élő szülők a gyermek nevével kapcsolatban nem tudnak egyetértésre jutni, a gyámhivatal felhívására 30 
napon belül nem igazolják a bírósági eljárás megindítását 
Az ügykörben vizsgálni kell, hogy a kérelem minden adatot tartalmaz-e, valamint a döntéshez szükséges 
dokumentum (bírósági kereset) csatolva van-e. –rendelkezésre áll-e. 
Amennyiben a kérelem és mellékletei hiányosak, úgy az ügyfelet végzésben hiánypótlásra kell felhívni. Ha az 
ügyfél a hiánypótlásban foglaltaknak nem tesz eleget, az ügyben hivatalból kell eljárni. 
A döntés meghozatalát követően a gyámhivatal határozatát közli az érintettekkel. 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  
- 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Ügyfélfogadásra időpontfoglalás telefonon áll az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap 
tájékoztatást, személyes megjelenés esetén kérelme jegyzőkönyvbe mondása során tájékozódok az Őt megillető 
jogokról, kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 
 

Ügytípus: 

 
SZÜLŐI FELÜGYELETI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYEK 

 
1.    Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Kérelem, kérelmező személyi igazolványa, lakcímkártyája. 
A kérelemhez csatolni kell: 
- amennyiben kérelmező szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette – a bíróság ítélete – 
- a szülő halotti anyakönyvi kivonata 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

az eljárás költség és illetékmentes 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az ügykörben vizsgálni kell, hogy a kérelem minden adatot tartalmaz-e, valamint a döntéshez 
szükséges dokumentum (bírósági ítélet, halotti anyakönyvi kivonat) csatolva van-e/ rendelkezésre áll-e. 
Amennyiben a kérelem és mellékletei hiányosak, úgy az ügyfelet végzésben hiánypótlásra kell 
felhívni. Ha az ügyfél a hiánypótlásban foglaltaknak nem tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni. 
A döntés meghozatalát követően a gyámhivatal határozatát közli az érintettekkel. 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
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péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  
- 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Ügyfélfogadásra időpontfoglalás telefonon áll az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap 
tájékoztatást, személyes megjelenés esetén kérelme jegyzőkönyvbe mondása során tájékozódok az Őt megillető 
jogokról, kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

Ügytípus: 

 
TÖRVÉNYES KÉPVISELET 

 
1.    Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

kérelem 
 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes, a jogszabályban meghatározott értékhatárig. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A szülő jognyilatkozatainak érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat: a 
gyermek tartásáról történő lemondása, örökösödési jogviszony alapján megillető jogra vagy kötelezettségre 
irányul, külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítására, a gyermek ingatlantulajdonának 
átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére vonatkozik. A gyermek személyes tulajdonát képező, 
az öregségi nyugdíj, mindenkori legkisebb összegének hétszeresét meghaladó mértékű ingó és készpénz 
vagyonát illetve vagyonértékű jogát érintő jogügyletre. A gyermek beszolgáltatott vagyonára a gyermek részére 
ígért vagy adott ajándék visszautasítására. 
A gyámhivatal a felsorolt jognyilatkozat jóváhagyásár elutasítja, ha a jognyilatkozatot tartalmazó okirat alaki 
szempontból érvénytelen. A jognyilatkozat gyámhivatali jóváhagyása a jognyilatkozat érvényességéhez 
szükséges, - jogszabályban előírt – egyéb feltételeket nem pótolja. 
A döntés meghozatalát követően a gyámhivatal határozatát közli az érintettekkel. 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:  
hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  
- 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Ügyfélfogadásra időpontfoglalás telefonon áll az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap 
tájékoztatást, személyes megjelenés esetén kérelme jegyzőkönyvbe mondása során tájékozódok az Őt megillető 
jogokról, kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

Ügytípus: 

 
GYÁMNEVEZÉS ÉS GYÁMSÁGBÓL VALÓ KIZÁRÁS 

 
1.    Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges kérelem 
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dokumentumok, 
okmányok: 

 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A szülőnek lehetősége van a gyámhivatal előtt jegyzőkönyvbe megtenni a gyámságból kizáró illetve gyámot 
megnevező nyilatkozatát. A szülő a lakóhely változásáról a gyámhivatalnak kötelezettséggel tartozik, a 
gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró gyámhivatallal közölt nyilatkozatról a gyámhivatal naprakész 
nyilvántartást vezet, és a szülő lakóhelyváltozása esetén az illetékessé vált gyámhivatalt a jegyzőkönyv egy 
példányának megküldésével értesíti. 
A döntés meghozatalát követően a gyámhivatal határozatát közli az érintettekkel.  

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  
- 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Ügyfélfogadásra időpontfoglalás telefonon áll az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap 
tájékoztatást, személyes megjelenés esetén kérelme jegyzőkönyvbe mondása során tájékozódok az Őt megillető 
jogokról, kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

 

Ügytípus: 

 
AZ ÖRÖKBEFOGADÁSRA VALÓ ALKALMASSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS ANNAK 

FELÜLVIZSGÁLATA 
 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

kérelem 
 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás költségeit az ügyfél viseli. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az örökbefogadás előtti eljárás lefolytatásának célja, hogy az örökbefogadó személyisége és körülményei alapján 
alkalmas e gyermek örökbefogadására. 
Az örökbefogadási eljárást az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére a lakóhelye, tartózkodási helye 
szerint illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat készíti elő. Az eljárás során az örökbe fogadni szándékozó 
személy nyilatkozatot tesz az örökbefogadással kapcsolatban. A gyermekvédelmi szakszolgálat az illetékes 
gyámhivatalnak megküldi az elbíráláshoz szükséges okmányokat (ügyfél kérelme, pszichológiai vizsgálat 
eredménye, háziorvosi igazolás, egészségügyi alkalmasságról igazolás, az örökbefogadás előtti tanácsadás és 
felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló irat, környezettanulmány, a gyermekvédelmi központ 
javaslata. Az alkalmasságról a gyámhivatal határozatban dönt, mely a jogerőre emelkedéstől számított 2 évig 
hatályos. A határozat hatálya legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, amennyiben 2 éven belül nem kerül sor 
örökbe fogadásra. Ha a meghosszabbított hatály lejártáig nem kerül sor örökbe fogadásra, az örökbe fogadás 
előtti eljárást – a tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon való részvétel kivételével – az örökbe fogadni 
szándékozó személy kérelmére meg kell ismételni. Az alkalmasság felülvizsgálata a Gyer. 39/A . § alapján 
történik, a gyámhivatal a felülvizsgálat eredményeként az alkalmasság fenntartására vagy az örökbe fogadásra 
való alkalmatlanságról a 39.§ (2) alapján határoz. Ha a gyámhivatal az alkalmasságot fenntartja, az eredeti 
határozat hatálya nem változik. Az alkalmasságot fenntartó határozat alapján az örökbe fogadni szándékozó 
személyt a gyermekvédelmi szakszolgálat nyilvántartásába bejegyzi, az országos nyilvántartás az adatokban 
bekövetkezett változásoknak megfelelően változik. 
A döntés meghozatalát követően a gyámhivatal határozatát közli az érintettekkel. 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható. 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
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letölthető 
formanyomtatványok 

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Ügyfélfogadásra időpontfoglalás telefonon áll az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap 
tájékoztatást, személyes megjelenés esetén kérelme jegyzőkönyvbe mondása során tájékozódok az Őt megillető 
jogokról, kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

Ügytípus: 

 
CSALÁDI PÓTLÉK TERMÉSZETBENI FORMÁBAN TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSA 

 
1.    Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Kérelem, személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, az anya családi 
állapotának igazolása, jogerős bírói ítélet, házassági anyakönyvi kivonat. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás költség és illetékmentes. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A gyámhivatal családi pótlék (csp.) természetbeni formában történő nyújtására irányuló eljárást hivatalból 
megindítja ha: hivatalos tudomása van a gyermek elhanyagolásáról Gyvt. 17.§ szerinti szervek, személyek 
kezdeményezik, gyermekjóléti szolgálat javaslata alapján. 
Amennyiben felmerül a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának szükségessége, a 
gyermekjóléti szolgálat javaslata és az általuk beszerzett iratok alapján tárgyalást tart a gyámhivatal, ahol 
meghallgatja az érintetteteket, kikéri véleményüket a pénzfelhasználási tervről illetve az eseti gondnok 
személyéről. A csp. természetbeni formában történő nyújtása időtartamának és módjának meghatározásánál 
figyelembe kell venni: a gyermek lényeges szükségleteit, a családnak járó szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokat, támogatásokat, valamint azok célját. A természetben nyújtott csp. nem fordítható a család számára 
egyéb jogcímen nyújtható ellátások, támogatások kiváltására. A kirendelt eseti gondnok folyamatosan 
gondoskodik a családtámogatási folyószámlára átutalt csp., a gyermek szükségleteire történő felhasználásáról. 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A gyámhivatal a Gyvt. 17.§ (1) (2) foglalt szervek, személyek, jelzése, javaslata alapján köteles az eljárást hivatalból 
lefolytatni. A kérelmet személyesen terjesztheti elő a gyámhivatal hivatali helyiségében (jegyzőkönyv). 
Felülvizsgálati eljárás korlátozottan cselekvőképes gyermek, szülő, más törvényes képviselő kérelme alapján. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
Ideje: Ügyrend szerint      

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.    Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet  
-1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Ügyfélfogadásra időpontfoglalás telefonon áll az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap 
tájékoztatást, személyes megjelenés esetén kérelme jegyzőkönyvbe mondása során tájékozódok az Őt megillető 
jogokról, kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

 

Ügytípus: 

 
A SZÜLŐK VAGYONKEZELÉSE 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

kérelemre/hivatalból indul eljárás 

3.    Eljárási illeték (igazgatási Az eljárás költség és illetékmentes 
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szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A gyámhivatal a szülők vagyonkezelői jogát kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból a Ptk. 4:159. §-a 
alapján korlátozhatja, valamint a vagyoni ügyekben való képviselet jogát egyes vagyoni ügyekre vagy az ügyek 
meghatározott csoportjára nézve korlátozhatja vagy megvonhatja. 
 
Ha a Ptk. 4:155. § (2) bekezdése alapján felmerül a vagyonkezelő gyám kirendelésének szükségessége, a 
gyámhivatal megvizsgálja a vagyont juttató személy javaslatát. Ha a vagyonkezelés kizárása a szülői felügyeleti 
jogot gyakorló szülőt érinti, a vagyonkezelő gyám kirendelésének feltétele, hogy a másik szülő a vagyonkezelésre 
bármilyen okból ne legyen jogosult, vagy vagyonkezelése a gyermek érdekével ellentétes legyen. 
A szülői felügyeleti jogát gyakorló egyik szülő kérelmére a gyámhivatal a szülői felügyeletet közösen gyakorló 
szülők közül kijelölheti azt a szülőt, aki a gyermek vagyonának kezelője, feltéve, hogy azt a gyermek érdeke 
indokolja. A gyámhivatal a szülőket lehetőség szerint tárgyalás keretében hallgatja meg. A gyermek érdekében a 
gyámhivatal azt vizsgálja, hogy a szülő 
a) eddigi vagyonkezelői feladatait milyen módon teljesítette, és 
b) vagyonkezelése során a gyermek gondozásának, nevelésének körülményeit nehezítette, feltételeit elvonta-e. 
Ha a gyámhivatalnak a gyermekjóléti szolgálat jelzése, a gyermek hozzátartozójának vagy más személynek a 
bejelentése alapján tudomására jut, hogy a szülői felügyeletet gyakorló szülők gyermekük vagyonának kezelése 
tekintetében kötelességüket a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesítik, a gyámhivatal a Ptk. 4:159. 
§-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek 
vagyona. A gyámhivatal a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül egyidejűleg többet is alkalmazhat. 
A gyámhivatal 

a) a Ptk. 4:159. § a) pontjának alkalmazása során az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
háromszorosát meghaladó összeget tekinti úgy, hogy azt a rendes vagyonkezelés szabályai szerint készen 
tartani nem kell, 

b) a Ptk. 4:159. § b) pontjának alkalmazása során az ingatlant vagy vagyontárgyat értékbecslés alapján fogadja 
el biztosítékként, 

c) a Ptk. 4:159. § c) pontjának alkalmazása során elrendeli a gyermeknek az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét meghaladó pénzének és értéktárgyainak a gyámhivatal részére történő átadását, 

d) a Ptk. 4:159. § d) pontjának alkalmazása során a gyámi számadásra vonatkozó szabályok 
figyelembevételével jár el, és 

e) a Ptk. 4:159. § e) pontjának alkalmazásával egyidejűleg vagyonkezelő gyámot rendel a gyermeknek. 
 

Ha a szülői felügyeleti jogát gyakorló szülő kérelmére eljárás indul a gyermek vagyoni ügyében, a szülő 
kérelméhez csatolja a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló bírósági határozatot. A gyámhivatal a szülő 
nyilatkozata és a bíróságnak a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló határozata alapján tisztázza, hogy a 
bíróság a szülői felügyelet gyakorlására, vagy a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes 
képviselet teljes körű vagy részleges gyakorlására melyik szülőt jogosította fel. 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztály  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
ügyrend szerint 
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:   

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 
- 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Ügyfélfogadásra időpontfoglalás telefonon áll az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap 
tájékoztatást, személyes megjelenés esetén kérelme jegyzőkönyvbe mondása során tájékozódok az Őt megillető 
jogokról, kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 
 

Ügytípus: 

 
TÁVOLTARTÁS 

 
1.    Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

jelzés 
 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás költség és illetékmentes. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot lát el a gyámhivatal a törvényben 
meghatározott alaptevékenysége keretében. 
 
A gyámhivatal köteles jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak 
veszélyét észlelik. 
 
A Htv. 2. §-ában foglalt szervek, személyek szintén tehetnek a családvédelmi koordinációért felelős szervnek 
meghatározott jelzést. 
 
A családvédelmi koordinációért felelős szerv a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése és a bekövetkezett, 
hozzátartozók közötti erőszak ártalmainak csökkentése érdekében kötelesek egymással együttműködni és 
egymást kölcsönösen tájékoztatni. 
Amennyiben a 2. § (3) bekezdésben írt más személy tesz jelzést, vagy kezdeményez eljárását, a 2. § (1)-(2) 
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bekezdésben meghatározott intézmények, illetőleg a családvédelmi koordinációért felelős szerv kötelezettsége e 
más személy irányában az eljárás megindítására vonatkozó visszajelzésre vonatkozóan áll fenn. 
 

A Htv. 5. § (1) bekezdése alapján az ideiglenes megelőző távoltartás, valamint a megelőző távoltartás 
átmenetileg korlátozza a bántalmazó tartózkodási szabadságát, a tartózkodási hely szabad megválasztásának 
jogát, szülői felügyeleti jogát, valamint gyermekével való kapcsolattartási jogát. 

(2) Akivel szemben ideiglenes megelőző távoltartást, illetve megelőző távoltartást rendeltek el, a távoltartás 
hatálya alatt köteles 

a) magát távol tartani a bántalmazottól, 
b) magát távol tartani a bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól, 
c) magát távol tartani az ideiglenes megelőző távoltartó határozatban, illetve a megelőző távoltartó határozatban 

megjelölt más személytől, és 
d) tartózkodni attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. 
(3) Ha a bántalmazott az életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlant - a használat jogcímétől függetlenül - a 

bántalmazóval közösen használja, a bántalmazó akkor köteles magát távol tartani a bántalmazott életvitelszerű 
tartózkodására szolgáló ingatlantól, ha a bántalmazott az ingatlan használatára a szívességi lakáshasználaton 
kívül egyéb jogcímmel rendelkezik, vagy a bántalmazóval közös gyermekét neveli. 

(4) Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat, illetve megelőző távoltartó határozat a bántalmazó más 
jogszabály vagy szerződés alapján fennálló tartási, valamint a bántalmazottal közösen használt ingatlan 
fenntartására vonatkozó fizetési kötelezettségeit nem érinti. 

(5) Ugyanazon bántalmazóval szemben ugyanaz a bántalmazott csak akkor kérheti újból ideiglenes megelőző 
távoltartás, illetve megelőző távoltartás elrendelését, ha elrendelésük e törvényben meghatározott feltételei 
ismételten megvalósulnak. 

(6)
7
 Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat, illetve megelőző távoltartó határozat meghozatalakor a 

rendőrség, illetve a bíróság tájékoztatja a bántalmazót a lakóhelyén és környékén igénybe vehető éjszakai 
szállást nyújtó intézmények helyéről, címéről és az igénybevétel feltételeiről, valamint a bántalmazottat a 
606/2013/EU rendelet szerinti tanúsítvány kiállításának lehetőségéről és feltételeiről. 

(7) Az ideiglenes megelőző távoltartás, illetve a megelőző távoltartás a hatályát veszti, ha a bántalmazó ellen 
indított büntetőeljárásban a bíróság távoltartást rendel el. 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A gyámhivatal a Gyvt. 17.§ (1) (2) foglalt szervek, személyek, jelzése, javaslata alapján köteles az eljárást hivatalból 
lefolytatni. A kérelmet személyesen terjesztheti elő a gyámhivatal hivatali helyiségében (jegyzőkönyv). 
Felülvizsgálati eljárás korlátozottan cselekvőképes gyermek, szülő, más törvényes képviselő kérelme alapján. 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
ügyrend szerint  
  

6.    Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.   Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
- 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Ügyfélfogadásra időpontfoglalás telefonon áll az ügyfél rendelkezésére. Az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet 
terhelő kötelezettségekről írásban benyújtott kérelem esetén az eljárás megindításáról szóló értesítésben kap 
tájékoztatást, személyes megjelenés esetén kérelme jegyzőkönyvbe mondása során tájékozódok az Őt megillető 
jogokról, kötelezettségekről. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
 

 
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY 

 
 

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK: 

 

1. OKMÁNYIRODA:  

 

- SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

- LAKCÍMIGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

- VEZETŐI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁVAL, ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL, HATÓSÁGI BEVONÁSÁVAL, VEZETÉSI JOGOSULTSÁG SZÜNETELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

- ÚTLEVÉL KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

- NEK ALAPADAT BEFOGADÁSA 

- MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTTAK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

- EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNYOK KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

- GÉPJÁRMŰ ELSŐ FORGALOMBA HELYEZÉS (ÚJ JÁRMŰ ESETÉN) 

- GÉPJÁRMŰ ELSŐ FORGALOMBA HELYEZÉS (HASZNÁLT JÁRMŰ ESETÉN) 

- TULAJDONJOG-VÁLTOZÁS 

- ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSA 

- MŰSZAKI ALKALMASSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSA (FORGALMI ENGEDÉLY CSERE ESETÉN) 

- IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA 

- FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁS (IDEIGLENES, VÉGLEGES, ÁTMENETI) 

- GÉPJÁRMŰ OKMÁNYAINAK, HATÓSÁGI JELZÉSEINEK PÓTLÁSA 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900072.TV#lbj6id6eec
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- JÁRMŰ-NYILVÁNTARTÁSI ADATOKBA A ZÁRADÉKOK BEJEGYZÉSE, TÖRLÉSE 

 

2. KORMÁNYABLAK: 

 

- ÜGYFÉLKAPU REGISZTRÁCIÓ 

- TOVÁBBÍTÁS CÉLJÁBÓL ELŐTERJESZTHETŐ BEADVÁNYOK 

 (AZ 515/2013. (XII. 30.) KORM. RENDELET 3. SZÁMÚ MELLÉKLETÉBEN MEGHATÁROZOTT ÜGYEKBEN) 

 

1. OKMÁNYIRODA:  

 
 

Ügytípus: 

 
 

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 
 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal 
Hatóság és Gyámügyi Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- a személyazonosságot igazoló más érvényes, vagy egy éven belül lejárt okmányt, útlevél, kártyaformátumú vezetői 
engedély 
 
Ha a kérelmező a fentiekkel nem rendelkezik: a születési anyakönyvi kivonatot, a névviselés megállapítására alkalmas 
(házassági) anyakönyvi kivonatot, a doktori cím viselésére jogosító okiratot. 
                                                                                                                                                                                                                                         
Kiskorú ügyfél esetén, a helyette eljáró törvényes képviselőjének be kell mutatnia a saját személyazonosító 
igazolványát, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmányt, a kiskorú születési anyakönyvi kivonatát, ha 
nem rendelkezik érvényes útlevéllel ( kivéve újszülött magyar állampolgár), csatolni kell a 14 éven aluli kiskorú 
igazolványképét, amennyiben a kérelem előterjesztésére a lakóhely vagy a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél 
kerül sor. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Külföldről hazatérés esetén: a magyar állampolgárságot igazoló érvényes állampolgársági bizonyítványát, valamint a 
személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. ( Ha a külföldről hazatért magyar állampolgár nem 
rendelkezik állampolgársági bizonyítvánnyal, annak beszerzése nem kötelező. Az állampolgárság megállapítása iránt 
az állampolgársági ügyekben eljáró szervet kell megkeresnie az eljáró okmányirodának. 
A szabadságvesztés büntetését töltő, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt, valamint 
az előzetes letartóztatásban lévő polgár esetében az eljáró meghatalmazottnak be kell mutatnia a meghatalmazást 
és saját személyazonosságát igazoló érvényes okmányt. Csatolni kell továbbá a kérelmező fényképét. Ezen ügyfelek 
esetében a kényszerintézkedést foganatosító szerv vezetője igazolja, hogy a fénykép a kérelmezővel azonos, és a 
meghatalmazáson szereplő aláírás a kérelmezőtől származik.  A személyes megjelenésben egészségügyi okból 
akadályozott ügyfél esetén az eljáró meghatalmazottnak be kell mutatni a kezelőorvos által kiállított igazolást valamint 
a meghatalmazást és a saját személyazonosságát igazoló érvényes okmányt. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
A bevándorolt, a menekült, az oltalmazott és a letelepedett jogállású kérelmezőnek a bevándorlási engedélyt, a 
menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerést igazoló okiratot, a letelepedett jogállást igazoló okmányt, továbbá a 
személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. A bevándorolt, a letelepedett és a menekült, 
oltalmazott jogállású személy akkor köteles as születési anyakönyvi kivonat és a névviselés megállapítására alkalmas 
házassági anyakönyvi kivonat bemutatására, ha születését, illetve házasságkötését Magyarországon anyakönyvezték. 
A bevándorolt és a letelepedett személynek a kérelméhez be kell mutatnia a külföldi hatóság áltat kiállított útlevelét, ha 
azzal rendelkezik. A menekült és az oltalmazott jogállású személy nem kötelezhető útlevelének bemutatására. 
Kérelméhez csatolni kell a fényképét. A fénykép hátoldalára a menekültügyi hatóság feltünteti a menekültkénti vagy az 
oltalmazottkénti elismeréséről szóló hatósági határozat számát, továbbá a fényképnek a menekültként, az 
oltalmazottként elismert személlyel való azonosságát bélyegzőlenyomattal és aláírással igazolja. 
A cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be kell mutatni a születési 
anyakönyvi kivonatot, a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes 
képviselő személyazonosságát igazoló okmányt.                                                                                                                                                           
 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

illetékmentes a személyi igazolvány ellátás 0-14 éves korig valamint 65 év felettieknek  ha nem rendelkezik érvényes 
útlevéllel, vagy kártya típusú vezetői engedéllyel. 
Állandó személyi igazolvány: 1500,- Ft (14 év felettiek), 
adatpontosítás esetén állandó és ideiglenes igazolvány: 3000,- Ft. 
 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Bármely okmányirodában személyesen vagy meghatalmazott útján (első kiadás, megrongálódás, elvesztés, 
eltulajdonítás, adatváltozás miatt) 

6.     Ügyfélfogadási ideje:  
hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 
 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 A személyazonosító igazolvány húsz napon belül készül el. Sürgősségi eljárásra nincs mód 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

 Személyes megjelenés esetén az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. Amennyiben az ügyfél személyes 
megjelenésében akadályozott, a meghatalmazott formanyomtatványon terjesztheti elő a kérelmet  
 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az elkészült igazolvány postára adásának, illetve az 
okmányirodába érkezésének napjáról. Elektronikus értesítést kapnak kártyaformátumú igazolványuk érvényességi 
idejének lejártáról az ügyfélkapuval rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt három alkalommal, az érvényességi 
idő lejárta előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül a lejárat napján kapják meg. 
Ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha a személyazonosító igazolvány iránti kérelmet benyújtó nem 
rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és állandó személyazonosító 
igazolványának érvényességi ideje lejárt, vagy az igazolvány cseréjét kérte adatváltozás miatt, vagy az igazolványt 
eltulajdonították, elvesztette vagy megsemmisült, vagy az állandó személyazonosító igazolvány adategyeztetés vagy 
adatpontosítás szükségessége miatt átmenetileg nem adható ki. Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a 
kiadástól számított 30 nap, kivéve az adategyeztetés, adatpontosítás esetét. Ekkor az érvényesség ideje a kiadástól 
számított 120 nap. A 120 napos érvényességi idejű ideiglenes személyazonosító igazolvány másodiízben ismételten 
kiadható 120 napra. Az adatváltozás miatt (pol. házasságkötés miatti névváltozás) szükséges személyazonosító 
igazolvány csere esetén nem kell ideiglenes személyazonosító igazolványt kiállítani, ha az igazolvány cseréjét a polgár 
az adatváltozás keletkezését követő nyolc napon belül kezdeményezi. Érvénytelen az ideiglenes személyazonosító 
igazolvány abban az esetben, ha a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott. Az ideiglenes 
személyazonosító igazolvány az állandó személyazonosító igazolványban szereplő adatokon túl a kiadás okát is 
tartalmazza. A személyazonosító igazolványt nem lehet elektronikusan kérelmezni. Időpontfoglalás történhet 
személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 
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10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról  
- 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi  
   LXVI. törvény végrehajtásáról 
- 168/1999. (XI. 24. ) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról  
- 86/1996. (VI. 14. ) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről  
- 180/2015. (IX. 9. ) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség  
   megállapításáról 
 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

  

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

LAKCÍMIGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály  
 
 
 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 Lakcímbejelentő lap, kitöltése a hátoldalán található útmutató alapján 
 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

A lakcímbejelentés illetékmentes, vesztés esetén az igazolvány 1000,- Ft, névváltoztatás esetén 500,- Ft, 
eltulajdonítás esetén (rendőrségi jegyzőkönyv szükséges) illetékmentes! 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

bármely okmányirodában, személyesen vagy meghatalmazott útján (első kiadás, megrongálódás, elvesztés, 
eltulajdonítás, adatváltozás miatt)  
 

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A lakcímigazolvány amennyiben lehetőség van rá, azonnal átvehető az okmányirodában, egyébként 30 napon belül. 
Sürgősségi eljárásra nincs mód.  
 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

 lakcímbejelentő lap 
 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

A lakcímbejelentést nem lehet elektronikus úton előterjeszteni. 
Jogosult lakcímigazolványra: a Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt jogállású személy, letelepedett 
jogállású személy, menekültként elismert személy, oltalmazottként elismert személy, szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személy, a külföldön élő magyar állampolgár. 
A lakcímigazolványnak érvényességi ideje nincs. Érvénytelenné válik a lakcímigazolvány, ha az abba bejegyzett 
adatok megváltoztak, megrongálódott, elveszett, megsemmisült, eltulajdonították, hamis adatokat tartalmaz, az abba 
bejegyzett lakcím a nyilvántartásban érvénytelen vagy fiktív jelzéssel szerepel, megszűnt a lakcímigazolványra való 
jogosultság, a polgár meghalt. 
 A beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül be kell jelenteni az új tartózkodási hely címét. 
Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte mellett lehet bejelenteni. A tartózkodási helyet annak létesítésétől 
számított öt éven belül ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a 
törvény erejénél fogva megszűnik. Tartózkodási hely címének bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje 
kérelmezhető: az új tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél, vagy a megyei kormányhivatal járási hivatalánál 
Tartózkodási hely megszüntetésének újabb tartózkodási hely létesítése nélkül történő bejelentése és a 
lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető : a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőnél, vagy a megyei kormányhivatal 
járási hivatalánál, a lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy a megyei kormányhivatal járási hivatalánál 
Tartózkodási hely címének bejelentése személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján 
terjeszthető elő, az alábbi esetek kivételével: a bejelentést egyetlen bejelentésre kötelezett is teljesítheti az együtt 
költöző valamennyi hozzátartozó nevében. A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá 
helyezett személy lakcímbejelentését szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti. A 14. életévet betöltött 
kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti. Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek 
lakcímbejelentéséről a szállásadó gondoskodik. Az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt lakcímbejelentéséről 
a szállásadó gondoskodik. A munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben lakó polgár 
bejelntését a szállásadónak minősülő személy (képviselője) is megteheti. 
Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint: a jegyzőnél, az okmányirodában, lakóhelyre 
vagy tartózkodási helyre postázva. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 -1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
    használatáról 
-1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
 -146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi  
   LXVI. törvény végrehajtásáról 
-168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról 
- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

  

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
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jogosult szerv: 

 

     
Ügytípus: 

 
VEZETŐI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁVAL, ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL, HATÓSÁGI BEVONÁSÁVAL, VEZETÉSI 

JOGOSULTSÁG SZÜNETELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci  Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály 
 
országos illetékességgel 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Ügyintézéskor bemutatandó okmányok: személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél) 
- lakcímigazolvány ( a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány) 
- külföldi állampolgár esetén a szokások tartózkodási hely országát igazoló okmány 
- a sikeres vizsga tényét tanúsító, közlekedési igazgatási hatóság által kiállított vizsgalap, vagy vizsgaigazolás 
Ügyintézéshez csatolandó okmányok: 
- egészségügyi alkalmassági vélemény 
- vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanusító igazolás 
Nemzetközi vezetői engedély esetén csatolandó 2 db szabványnak megfelelő igazolványkép 
 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetéke 4.000,- Ft 
1.500,- Ft , amennyiben a kérelmező:  
- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte 
- az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb időtartam 
Nemzetközi vezetői engedély díja 2.300,- Ft 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen bármely okmányirodában és kormányablakban 
 
Elektronikus úton a 2001. január 1. után kiadott vezetői engedély tekintetében bejelenthető az elvesztés, ellopás, 
megsemmisülés ténye, és kezdeményezhető a változatlan adattartalommal történő pótlás. 
 

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 21 nap, illetve nemzetközi vezetői engedély kiállítása esetén azonnal 
 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Vezetői engedélyek kiállításához adat- és fotó-aláírás felvételezés, nemzetközi vezetői engedélyek kiállítása, EGT 
tagállamokban kiadott vezetői engedélyek cseréje.  
 
A vezetői jogosultsághoz kapcsolódó hatósági ügyek: vezetési jogosultság szünetelésének végrehajtása, jogosítvány 
bevonása, kiadása. Központi nyilvántartásba az engedélyekkel kapcsolatos adatok felvételezése, háttér dokumentáció 
felterjesztése a központi okmánytárba. 
 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

-1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
-2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
-1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
-1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
-Az 1968. évi november 8. hó napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény 
-1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti  
  Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről 
-A vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK tanácsi irányelv 
-A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv 
-326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok  
  kiadásáről és visszavonásáról 
-180/2005. ( IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljrásában a személyes költségmentesség  
  megállapításáról 
-13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról 
-41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról 
-24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
  vizsgáztatásának részletes szabályairól 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

 Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

      
Ügytípus: 

  
ÚTLEVÉL KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály  
 
országos illetékességgel  

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 Nagykorú kérelmezőnek az alábbi iratokat kell bemutatnia, illetve csatolnia: 

 érvényes személyazonosításra alkalmas okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) 

 lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező 
rendelkezik 

 születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra 
alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott 
okmány vagy irat adataival  

 igazolványkép, ha a személyes megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt a kezelőorvos 
írásban igazolja 

 magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, 3 évnél nem régebbi állampolgársági 
bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas 
okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elveszett, 
eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személyi 
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adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza 

 előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik 

 nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy 
megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült. 

 feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és ezt 
a rendőrségen bejelentették. 

  
Kiskorú és gondnokság alatt álló kérelmező esetén az alábbi iratokat kell bemutatni, illetve csatolni: 

 érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú 
vezetői engedély) 

 lakcímigazolvány (személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány), ha azzal a kérelmező 
rendelkezik 

 születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, ha nem rendelkezik személyazonosításra 
alkalmas okmánnyal, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott 
okmány vagy okirat adataival 

 igazolványkép, ha 12. életévét nem töltötte be, és nem jelenik meg személyesen, illetve egészségi állapota 
miatt nem tud megjelenni, és ezt a kezelőorvos írásban igazolja 

 a szülők* (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya, külföldi esetén úti 
okmánya 

 magyar állampolgárságot igazoló okirat (záradékolt honosítási okirat, 3 évnél nem régebbi állampolgársági 
bizonyítvány) külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas 
okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) nem rendelkezik, kivéve, ha még érvényes, de elveszett, 
eltulajdonított vagy megsemmisült útlevele helyett igényel újat, vagy ha adatait a polgárok személy 
adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza 

 a gondnok-, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság 
fennállásáról gondnokság, illetve gyámság alatt álló kérelmező esetén  

 szülőnek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a járási (fővárosi, kerületi) gyámhivatal, a konzuli tisztviselő, 
az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata* 

 a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szünetelését igazoló okirat, ha valamely szülő szülői felügyeleti 
joga szünetel, vagy azt a bíróság megszüntette 

 előző, még érvényes útlevél, ha azzal a kérelmező rendelkezik 

 nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról vagy 
megsemmisüléséről, ha az okmány elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült 

 feljelentésről felvett jegyzőkönyv, ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevelet eltulajdonították, és 
ezt a rendőrségen bejelentették. 

  
* Alaphelyzetben a kérelem benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie. Akkor elegendő az egyik szülő 
(törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő 
hozzájárulását korábban közjegyző, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt 
már megadta, és ezt okirat igazolja. Ebben az esetben elegendő ezen okirat bemutatása. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Alapilletékek: 2.500,- Ft (18 év alattiak), 7500,- Ft (18 év felettiek, 5 év érvényességi idő), 14.000,- Ft (18 év felettiek, 
10 év érvényességi idő vesztés esetén: 5.000,- Ft, vesztés esetén: 5.000,- Ft; 15.000,- Ft; 28.000,- Ft 
Sürgősségi : 1 nap alapilletéken felül +39.000,- Ft, 3 nap alapilletéken felül +29.000,- ft, 1 hét alapilletéken felül: 
19.000,- Ft. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 A rendes eljárásban (20 napon belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem benyújtható 
személyesen.  

 az ország bármelyik járási hivatalában 

 a Központi Okmányirodában 

 külföldön a konzuli tisztviselőnél 
A soron kívül (7 napon belül) kiállított valamint a sürgősséggel (3 napon belül) kiállított magánútlevél és a második 
magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen: 

 az ország bármelyik járási hivatalában 

 a Központi Okmányirodában 
Az azonnali eljárásban (24 órán belül) kiállított magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelem személyesen 
nyújtható be kizárólag: 

 a Központi Okmányirodában (Budapest, XIII. kerület, Visegrádi u. 110-112.) 

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 A rendes eljárás keretében kiállított magánútlevél és a második magánútlevél ügyintézési határideje 20 nap, amely a 
kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Ez nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének időtartamát. 
Soron kívüli eljárás esetében az útlevélhatóság az úti okmányt 7 napon belül állítja ki. Ez nem tartalmazza a kész 
okmány kézbesítésének időtartamát. 
Sürgősségi eljárás keretében az útlevélhatóság az útlevelet a kérelem benyújtásától számított 3. napon belül állítja ki. 
Azonnali eljárás keretében az útlevélhatóság az útlevelet a kérelem benyújtásától számított 24 órán belül állítja ki. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás  

 Az útlevél készítése személyes megjelenés alapján, vagy meghatalmazott útján (ha a kérelmező személyes 
megjelenését egészségi állapota nem teszi lehetővé, és ezt kezelőorvosa írásban igazolja) kezdeményezhető, 
Kérelem szóbeli előterjesztése után adategyeztetés az állományban szereplő adatokkal, arckép, ujjnyomat és aláírás 
digitális felvétele, elektronikai úton történő adattovábbítás után az úti okmány gyártásának megindítása, ügyfélnek az 
adatlap átadása. A legyártott és az okmányirodában postázott útlevelet az ügyfél személyesen vagy meghatalmazott 
útján veheti át. 

9.  Az ügyintézéshez 
használt, letölthető 
formanyomtatványok  

 Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik kivéve, ha 

 a kérelem előterjesztésére meghatalmazott útján kerül sor, vagy 

 a kérelmet postai úton nyújtják be a konzuli tisztviselőhöz 
A fenti esetekben használható formanyomtatvány a postahivatalokban, illetve a konzuli tisztviselőnél szerezhető be. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról  

 101/1998. (V. 22.) Korm.rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról 

 37/1998. (VIII. 18) BM rendelet a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról 

 180/2005. (IX. 9) Korm. rendelt a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség 
megállapításáról 

 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet a magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban 
történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

Magánútlevelet nem lehet elektronikusan kérelmezni. Lehetőség van SMS vagy/és e-mail értesítés kérésére az 
elkészült igazolvány postára adásának, illetve az okmányirodába érkezésében napjáról. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 
Ügytípus: 

 
NEK ALAPADAT BEFOGADÁSA 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály országos illetékességgel  
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2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- személyazonosításra alkalmas okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, új típusú vezetői 
engedély, amennyiben rendelkezik vele) 

- a fenti okmányok hiányában születési anyakönyvi kivonat 
- lakcímigazolvány 
- személyes megjelenés 
- 14 év alatti kiskorú esetében a szülő, a törvényes képviselő megjelenése is szükséges, személyazonosságát 

igazoló okirattal 
- külföldi kérelmező esetében, amennyiben nem rendelkezik lakcímigazolvánnyal, a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatal által kiadott szálláshely bejelentőlap és az útlevél 

3.      Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illeték- és eljárási költségmentes. 

4. Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelem előterjeszthető személyesen bármely Kormányablaknál vagy Okmányirodában. 

6. Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7. Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 azonnal 

8. Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A diákigazolvány igénylésének megkezdése előtt az okmányirodában/kormányablakban történik az ügyfél aláírás 
képének és fényképének felvétele. A jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás 
alapján. Az eljárás részeként az ügyfél egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot kap az okmányirodai 
ügyintézőtől, melyen a nyilvántartásban szereplő adatok, a fénykép és az eredeti aláírás szerepel. Ezen adatlapnak 
része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ezen 
adatlap megőrzésére a jogosultnak fokozottan ügyelnie kell.  

9. Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

Az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII. 30) Korm. rendelet módosításáról szóló 59/2012. (III. 30.) Korm. 
rendelet 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:  

  

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
 

    
Ügytípus: 

 
MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTTAK PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYÁNAK KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

ÜGYINTÉZÉS 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály  
 
országos illetékességgel  

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

személyazonosításra alkalmas érvényes okmány 
(személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) 
a jogosultságot igazoló szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás 
egy darab igazolványképet kell mellékelni, ha 
az ügyfél a kérelmét nem személyesen nyújtja be, vagy 
- a kérelmet a települési önkormányzat jegyzőjénél terjeszti elő 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

 Illetékmentes az igazolvány: 
- kiadása 
- cseréje 
- érvényességi idejének meghosszabbítása 

 
3100,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: 

- az elvesztés miatti pótlás esetén 
- a lopás miatti pótlás esetén 
- a megsemmisülés miatti pótlás esetén 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 bármely Kormányablakban vagy Okmányirodában 

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Az ügyintézési határidő a kérelem benyújtásától számított 15 nap, ami nem tartalmazza a kész okmány 
kézbesítésének idejét. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A kérelem személyes előterjesztése után adategyeztetés, a benyújtott iratok alapján a szakhatóság állásfoglalásának 
beszerzése (amennyiben az nem áll az ügyfél rendelkezésére). 
A szakhatóság állásfoglalásának függvényében a kérelem elutasítása vagy jóváhagyása történik. A kérelem 
jóváhagyása esetén arckép és aláírás digitális felvétele után a kérelem előállításra, az igazolvány legyártásra, az 
ügyfélnek átadásra kerül. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

Személyes megjelenés esetén az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. 
Amennyiben az ügyfél személyes megjelenésében akadályozott, a meghatalmazott formanyomtatványon terjesztheti 
elő a kérelmet. 

10. .  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól 

- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
- 1990. évi CXIII. törvény az illetékekről 
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
- 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 
- 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
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- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 
- 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról 
- 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
- 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség 

megállapításáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa igényléséhez elfogadható szakvélemények: 
- a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra 
vonatkozó fogyatékossági támogatásra jogosult, és: 
- súlyosan mozgásszervi fogyatékos 
- értelmi fogyatékos 
- autista 
- vak, illetve gyengénlátó, 
- a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII.14.) Korm. Hat. 
végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI.30) EüM rendelet szerinti, a vakok személyi járadékát 
kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lapja, 
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 
szóló 5/2003. (II.19. ) ESzCsM rendelet szerinti igazolás /Igazolás a tartósan beteg, 
illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről/ abban az esetben, ha a gyermek: 
- mozgásszervi fogyatékos 
- értelmi fogyatékos 
- autista 
- vak, illetve gyengénlátó, 
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási-, és 
Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály által kiadott, a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) 
Korm. rendelet 8/A. § /2/ bekezdésében meghatározott szakvélemény. 
Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton.- autista 
- vak, illetve gyengénlátó, 
- a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII.14.) Korm. Hat. 
végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30) EüM rendelet szerinti, a vakok személyi járadékát 
kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lapja, 
- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 
szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet szerinti igazolás ./Igazolás a tartósan beteg, 
illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről/ abban az esetben, ha a gyermek: 

- mozgásszervi fogyatékos 
- értelmi fogyatékos 
- autista 
- vak, illetve gyengénlátó, 

- a Baranya Megyei Kormányhivatal Családtámogatási-, és 
Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály által kiadott, a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. § /2/ bekezdésében meghatározott szakvélemény. 
Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

Személyes megjelenés esetén az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. Amennyiben az ügyfél személyes 
megjelenésében akadályozott, a meghatalmazott formanyomtatványon terjesztheti elő a kérelmet, mely letölthető 
innen. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

      
Ügytípus: 

 
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNYOK KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály  
 
országos illetékességgel 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 Az okmányirodában történő személyes ügyintézéskor személyazonosításra alkalmas 
érvényes okmányt (állandó személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, 
kártya formátumú vezetői engedély), adóazonosító igazolványt (esetlegesen TAJ kártyát) kell bemutatni. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

 A tevékenység megkezdésének bejelentése díj- és illetékmentes. 
- új vállalkozói igazolvány kiállítása: 10.000 forint, 
- adatok módosítása vállalkozói igazolványban: 3.000 forint, 
- csere, vesztés: 5.000 forint (Illetékmentes elektronikus ügyintézés 
esetén, ha a vállalkozó nem kéri újabb vállalkozói igazolvány kiállítását). 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 személyesen az ország bármely okmányirodájában, elektronikus úton webes ügysegéden keresztül 

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Személyes megjelenés esetén azonnal. 
Elektronikus ügyintézés (ügyfélkapu regisztrációval) letöltéstől számított 3 nap, egyéb hatósági ügyintézés 30 nap. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek többsége, elektronikus úton, az erre szolgáló elektronikus nyomtatvány 
igénybevételével ügyfélkapun keresztül intézhető: 
- a tevékenység megkezdésének bejelentése 
- az adatváltozás bejelentése 
- a tevékenység szüneteltetésének bejelentése 
- a tevékenység folytatásának bejelentése 
- megszüntetés bejelentése 

Kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető: 
- az adatváltozás bejelentése 
- a tevékenység szüneteltetésének bejelentése  

 a tevékenység folytatásának bejelentése 
 
Bejelentési adatlap, adatváltozás adatlap 

9.     Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

 A tevékenység akkor kezdhető meg, ha a bejelentés nyilvántartásba vételéről a bejelentő igazolást kap ügyfélkapus 
tárhelyére. Kérjük, hogy lehetőség szerint 
folyamatosan ellenőrizze ügyfélkapus tárhelyét az esetlegesen oda továbbított hibaüzenetben felsorolt hiányosságok 
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mielőbbi orvoslása érdekében! 
A sikeresen elküldött bejelentés (a bejelentés fogadásáról az ügyfélkapus tárhelyre érkezett visszaigazolás) nem 
jelenti azt, hogy a bejelentett adatokat az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyezték. A bejelentés akkor tekinthető 
eredményesnek,vagyis az egyéni vállalkozói tevékenység akkor kezdhető meg, ha az ügyfélkapus tárhelyre a 
nyilvántartásba vételről szóló igazolás is megérkezett. 
Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről – a bejelentés hiányainak megjelölését 
és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, illetve folytatásának jogkövetkezményeire 
való figyelmeztetést tartalmazó – automatikus visszajelzést kap, amely tartalmazza a bejelentő által kitöltött 
bejelentési űrlapot. A bejelentett adatok ellenőrizhetőek az a www.nyilvantarto.hu honlapon az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában. 
Az egyéni vállalkozói igazolvány a vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, kiváltása 
nem kötelező. 
Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásba olyan tevékenységet jelenthet be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi 
előírásokat teljesítette. 
Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 

10.   Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
- 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről. 
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 
- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól 
- 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez 

rendszeresített űrlapokról 
- 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról 
- 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
- 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
- 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítésekről 
- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges 

képesítésekről telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

  

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

 ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYEK (ÁTVÉTEL, FELTERJESZTÉS) 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály 
 
országos illetékesség 

2.    Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Kérelemtípustól függően:  
 
A klasszikus (alapeseti) honosítási kérelem (Ápt. 4. § (1) bekezdés, Vhr. 1. § a) pont)  
- A Vhr. 1. § a) pontjában meghatározott 1. számú melléklet szerinti adattartalmú kérelem;  

- a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;  

- a kérelmező családi állapotát igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi 
kivonata, a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet);  

- a kérelem benyújtását megelőző legalább 8 éven át történő Magyarországon lakás kezdő időpontja a személyadat- 
és lakcímnyilvántartásba (a továbbiakban: SZL) vétel időpontjától számítandó, ezért ezt a kérelmező részére kiállított 
személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kell igazolni;  

- a magyarországi megélhetést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott 
jövedelemigazolással, a lakhatást a tulajdonjogot, vagy más jogcímet igazoló dokumentummal kell igazolni (pl. 
tulajdoni lap, bérleti szerződés);  

- az alkotmányos alapismeretekből tett vizsga igazolására a fővárosi kormányhivatal (a továbbiakban: 
kormányhivatal) által kiállított igazolást szükséges benyújtani, kivéve, ha  

- a kérelmező kérte a kormányhivatal által az állampolgársági ügyekben eljáró szerv részére történő megküldését;  

- a vizsga letétele alól mentesül;  

- az alkotmányos alapismeretek vizsga alóli mentességet az alábbi iratokkal kell igazolni:  
gondnokság alá helyező bírósági határozat; magyar tannyelvű oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél, 
igazolás (a részben magyar nyelvű oktatás is ide értendő, feltéve, hogy magyar nyelvi tagozaton végzett); betegség 
jellege szerint illetékes egészségügyi intézmény igazolása az egészségügyi állapotáról;  

- kiskorú kérelmező honosításához mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges;  

- „személyazonosító igazolvány adatlap honosított/visszahonosított polgár részére” nyomtatvány;  

- nagykorú kérelmezők esetében 2 db arcfénykép, 14. életévét betöltött kérelmezők esetében 1 db arcfénykép;  

- a büntetlen előélet igazolására hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása nem szükséges;  

- hazai anyakönyvi adatlap(ok);  

- hazatérés esetén lakcímbejelentő adatlap. 
 
A klasszikus (kedvezményes) honosítási kérelem (Ápt. 4. § (2) és (4) bekezdés, Vhr. 1. § a) pont)  
- A Vhr. 1. § a) pontjában meghatározott 1. számú melléklet szerinti adattartalmú kérelem;  

- a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;  

- a kérelmező családi állapotát igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi 
kivonata, a házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet);  

- a kérelem benyújtását megelőző legalább 3 illetve 5 éven át történő Magyarországon lakás kezdő időpontja az 
SZL-be vétel időpontjától számítandó, ezért ezt a kérelmező részére kiállított személyazonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvánnyal kell igazolni;  

- a magyarországi megélhetést a NAV által kiadott jövedelemigazolással, a lakhatást a tulajdonjogot, vagy más 
jogcímet igazoló dokumentummal kell igazolni (pl. tulajdoni lap, bérleti szerződés); 
- az alkotmányos alapismeretekből tett vizsga igazolására a fővárosi kormányhivatal (a továbbiakban: 
kormányhivatal) által kiállított igazolást szükséges benyújtani, kivéve, ha  

- a kérelmező kérte a kormányhivatal által az állampolgársági ügyekben eljáró szerv részére történő megküldését;  

- a vizsga letétele alól mentesül;  

- az alkotmányos alapismeretek vizsga alóli mentességet az alábbi iratokkal kell igazolni: gondnokság alá helyező 
bírósági határozat; magyar tannyelvű oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél, igazolás (a részben 
magyar nyelvű oktatás is ide értendő, feltéve, hogy magyar nyelvi tagozaton végzett); betegség jellege szerint 
illetékes egészségügyi intézmény igazolása az egészségügyi állapotáról;  

- a kedvezményre jogosító feltételeket az alábbiak szerint kell igazolni:  
 

http://www.nyilvantarto.hu/
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TÖRVÉNYI FELTÉTEL  igazolás 
Ápt. 4. § (2) bekezdés  
 
- magyar állampolgárral legalább 3 éve érvényes házasságban él, vagy 
házassága a házastárs halálával szűnt meg  
 

 
házassági anyakönyvi 
kivonat, halotti anyakönyvi 
kivonat  

 
- kiskorú gyermeke magyar állampolgár  
 

 
gyermek születési anyakönyvi 
kivonata/állampolgársági 
bizonyítvány  

 
- magyar állampolgár fogadta örökbe  
 

 
hatósági határozat az 
örökbefogadásról  

 
- magyar hatóság menekültként elismerte  
 
 

 
menekült státuszt elismerő 
okirat  

Ápt. 4. § (4) bekezdés  
- az ország területén született  
 

 
születési anyakönyvi kivonat  

 
- kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet  
 

 
lakcímet igazoló irat  

 
- hontalan  
 
- kiskorú kérelmező honosításához mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozata 
szükséges;  

- „személyazonosító igazolvány adatlap honosított/visszahonosított polgár 
részére” nyomtatvány;  

- nagykorú kérelmezők esetében 2 db arcfénykép, 14. életévét betöltött 
kérelmezők esetében 1 db arcfénykép;  

- a büntetlen előélet igazolására hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása nem 
szükséges;  

- hazai anyakönyvi adatlap(ok);  

- hazatérés esetén lakcímbejelentő adatlap. 
 
Az egyszerűsített honosítási/visszahonosítási kérelem (Ápt. 4. § (3) 
bekezdés, 4. § (3a) bekezdés, 5. §, Vhr. 1. § g) pont)  
 
- A Vhr. 1. § g) pontjában meghatározott 10. számú melléklet szerinti 
adattartalmú kérelem;  

- a kérelmező születési anyakönyvi kivonata;  

- a kérelmező családi állapotát igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, az 
elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, a házasságot felbontó jogerős 
bírósági ítélet);  
- a kérelmező vagy a felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy 
valószínűsítő okirat (pl. a felmenő születési anyakönyvi kivonata, állami és 
egyházi kivonat is elfogadható, egykori állampolgársági bizonyítvány, 
honosítási/visszahonosítási okirat, elbocsátási okirat, névváltoztatási okirat, 
korabeli magyar katona- vagy zsoldkönyv, magyarországi kárpótlási határozat, 
útlevél, személyi igazolvány, munka-vagy családkönyv, lakcímbejelentő lap, 
illetőségi bizonyítvány);  

- magyar nyelvtudását a saját kézzel írott önéletrajzával, valamint az eljáró 
ügyintézővel történő elbeszélgetés során igazolja;  

- az Ápt. 4. § (3a) bekezdésében meghatározott feltételekre alapozott kérelem 
esetében benyújtandó a házasság fennállását igazoló házassági anyakönyvi 
kivonat, és a házastárs magyar állampolgárságát igazoló okirat másolata, közös 
gyermek esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata is;  

- magyarországi lakóhellyel rendelkező külföldi állampolgár esetén 2 db, külföldi 
lakóhellyel rendelkező, valamint 14. életévét betöltött kérelmező esetében 1 db 
arcfényképet kell mellékelni;  

- a magyarországi lakóhellyel rendelkező kérelmező részére csatolandó továbbá 
„személyazonosító igazolvány adatlap honosított/visszahonosított polgár 
részére” nyomtatvány;  

- a büntetlen előélet igazolására hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása nem 
szükséges;  

- hazai anyakönyvi adatlap(ok);  

- hazatérés esetén lakcímbejelentő adatlap;  
 
A magyar állampolgárság nyilatkozattal történő visszaszerzése (Ápt. 5/A. 
§; Vhr. 1. § b), c) és f) pont, Vhr. 4/A. §)  
- az a kérelmező, akinek megfosztással, elbocsátással szűnt meg a magyar 
állampolgársága, vagy a magyar állampolgárságát elvesztette a Vhr. 1. § b) 
pontjában meghatározott 2. számú melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozat 
nyomtatványon kérheti a magyar állampolgárság visszaállítását;  

- a nyilatkozat mellékleteként benyújtandó a kérelmező születési anyakönyvi 
kivonata, családi állapotának igazolására házassági anyakönyvi kivonata, elhalt 
házastársa halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bírósági ítélet a házasság 
felbontásáról;  
 
- a hontalan kérelmező, aki Magyarországon született és születésével nem 
szerezte meg a szülei külföldi állampolgárságát a Vhr. 1. § c) pontjában 
meghatározott 3. számú melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozat 
nyomtatványon kérheti a magyar állampolgárság megszerzését;  

- A Vhr. 4/A. § (2) alapján a kérelmező szüleinek állampolgársága szerinti állam 
illetékes hatóságának igazolását csak az állampolgársági ügyekben eljáró szerv 
felhívására kell csatolni abban az esetben, ha nincs hivatalos tudomásuk arról, 
hogy a kérelmező nem szerzett állampolgárságot a születésével;  

- a nyilatkozat mellékleteként benyújtandó a kérelmező születési anyakönyvi 
kivonata, családi  állapotának igazolására házassági anyakönyvi kivonata, elhalt 
házastársa halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bírósági ítélet a házasság 
felbontásáról;  
- a szülők illetve a saját Magyarország területén történő lakását, lakcímet igazoló 
dokumentummal igazolja;  

- a kérelmező hontalanságának igazolására vagy valószínűsítésére alkalmas 
irat; 
- aki magyar állampolgár anyától és külföldi állampolgár apától 1957. október 1-
je előtt született, és születésével nem szerezte meg a magyar állampolgárságot, 
a Vhr. 1. § f) pontjában meghatározott 6. számú melléklet szerinti adattartalmú 
nyilatkozat nyomtatványon kérheti a magyar állampolgárságot;  

- a nyilatkozat mellékleteként benyújtandó a kérelmező születési anyakönyvi 
kivonata, családi állapotának igazolására házassági anyakönyvi kivonata, elhalt 
házastársa halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bírósági ítélet a házasság 

 
hontalanságot igazoló irat 
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felbontásáról;  

- benyújtandó a kérelmező anyjának születési anyakönyvi kivonata, valamint a 
szülők házassági anyakönyvi kivonata  
A nyilatkozattal történő megszerzés esetén is szükséges mellékelni a hazai 
anyakönyvi adatlapokat, amennyiben a kérelmezőnek külföldön történt az 
anyakönyvi eseménye.  
Hazatérés esetén lakcímbejelentő adatlapot is szükséges felvenni. 
 
Lemondás a magyar állampolgárságról (Ápt. 8. §, Vhr. 1. § d) pont, 6-8/A. §)  
A magyar állampolgárság a kérelmező saját elhatározásából, lemondással 
szüntethető meg. A lemondás a Vhr. 1. § d) pontjában meghatározott 4. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon nyújtható be.  
Mellékletként benyújtandó a külföldi állampolgárság igazolására az illetékes 
külföldi hatóság által kiadott bizonyítvány, vagy olyan igazolás, amely a külföldi 
állampolgárság megszerzését valószínűsíti (ígérvény).  
 
Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem (Ápt. 11. §, Vhr. 1. § 
e) pont, 9-9/A.§)  
Az állampolgársági bizonyítvány tanúsítja a magyar állampolgárság fennállását, 
megszűnését, vagy azt, hogy a kérelmező nem magyar állampolgár.  
- A Vhr. 1. § e) pontjában meghatározott 5. számú melléklet szerinti adattartalmú 
kérelmet kell benyújtani;  

- mellékelni kell a kérelmező születési anyakönyvi kivonatát;  

- a kérelmező családi állapotát igazoló okiratot (házassági anyakönyvi kivonat, 
az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, a házasságot felbontó jogerős 
bírósági ítélet);  

- a szülők születési és házassági anyakönyvi kivonatát;  

- ha a kérelmező vagy a felmenői 1945 előtt hagyták el Magyarországot, 
célszerű egyéb a magyar állampolgárságot igazoló vagy valószínűsítő okiratot is 
csatolni (pl. régi magyar útlevél, személyazonosító igazolvány, illetőségi 
bizonyítvány, vagy korabeli állampolgársági okirat, korabeli magyar hatóság által 
kiadott okirat, különösen iskolai bizonyítvány, munkakönyv, katonakönyv, 
lakcímbejelentő lap, névváltoztatási okirat, stb.)  
- amennyiben a kérelmező magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik, 
kérelméhez kézbesítési meghatalmazást is csatolnia kell, ha nem a magyar 
konzuli tisztviselőhöz kéri továbbítani a bizonyítványt;  

- a hazai anyakönyvi adatlap(ok)at;  

- hazatérés esetén lakcímbejelentő adatlap. 
 
Az állampolgársági kérelmeket a Vhr. mellékletei szerinti formanyomtatványokon 
kell benyújtani. 

 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az állampolgárság megszerzésére és az állampolgárság megszüntetésére irányuló eljárások költség – és 
illetékmentesek.  

Az állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékköteles. Az eljárásért fizetendő illeték összege 3.000,- 
Ft. Az eljárási illetéket a kormányhivatal részére készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni. 

4.    Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az állampolgársági kérelmek (honosítási és visszahonosítási kérelem, nyilatkozat, lemondás, állampolgársági 
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem) a magyar konzuli tisztviselőn, a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrált 
ügyfélszolgálati irodáin, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságain kívül 2013. 
március 1. napjától benyújthatók a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál is.  
A járási hivatal az állampolgársági kérelmek átvételére és az állampolgársági ügyekben eljáró szerv részére történő 
felterjesztésre jogosult.  
A kérelmek átvétele során a járási hivatal megvizsgálja a kérelmek kitöltésének helyességét, a jogosultsági feltételek 
meglétét, a kérelemhez benyújtandó mellékleteket, továbbá tájékoztatást nyújt az eljárás további menetéről. Az 
egyes állampolgársági eljárásokhoz anyakönyvi valamint lakcímnyilvántartásba vételi eljárások kapcsolódnak. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

személyesen vagy meghatalmazott útján: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci  Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály 
7940 Szentlőrinc, Kossuth Lajos utca 16. 
 
 
 
 
hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 
(A kérelmet és a mellékleteket  
- a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz,  
- a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálati irodáihoz,  
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságaihoz, vagy  
- a magyar konzuli tisztviselőhöz személyesen lehet benyújtani.)                                                                                                   

6.    Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A járási hivatal a kérelmeket az átvételtől számított 5 napon belül felterjeszti az állampolgársági ügyekben eljáró 
szervhez. Az állampolgársági eljárások ügyintézési ideje ügytípusonként változó.  
 
Ügyintézési határidőbe be nem számító időtartamok:  
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,  

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 
beszerzéséhez szükséges idő,  

- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakhatóság eljárásának időtartama,  

- az eljárás felfüggesztésének időtartama,  

- a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,  

- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 
időtartama,  

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak 
teljesítéséig terjedő idő,  

- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,  

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a 
hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  

8.    Az ügyek intézését segítő Az egyes állampolgársági ügyekkel kapcsolatos részletesebb tájékoztatások a www.bevandorlas.hu valamint a 
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útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

www.allampolgarsag.gov.hu internetes oldalakon elérhetők. 

9.    Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó jogszabályok 
jegyzéke: 

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.)  

- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. 

  (IX. 22.) Korm. rendelet (Vhr.)  

- Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr.  

  (At.)  

- Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásokról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.7.)  

  BM rendelet (Ar.)  

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.  
  törvény (Nytv.)  
- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X.26.) Korm. rendelet (NytvVhr.)  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Az állampolgársági kérelmeket a Vhr. mellékletei szerinti formanyomtatványokon kell benyújtani. A klasszikus 
állampolgársági ügyek nyomtatványai www.bevandorlas.hu valamint az egyszerűsített honosítási eljáráshoz 
kapcsolódó nyomtatványok a www.allampolgarsag.gov.hu honlapról letölthetők. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult 
szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
 
 

  
Ügytípus: 

 
GÉPJÁRMŰ ELSŐ FORGALOMBA HELYEZÉS (ÚJ JÁRMŰ ESETÉN) 

 

1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály  
 
országos illetékességgel 
 

3. Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 A kérelemhez csatolni kell: 
- Műszaki Adatlapot, 
-a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolatát 
(ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles fordítását) 
o a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást 
o a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló 
igazolásokat. 
 
A kérelemhez be kell mutatni: 
-a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot 
-járműkísérő lap hiányában a 60 napnál nem régebben elvégeztetett előzetes eredetiségvizsgálatot igazoló határozatot 
-a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást 
-a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást 
-a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében 
-érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély 
útlevél). 
 
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében: 
-közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányt 
-a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot. 
 
Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: 
-a meghatalmazásról, vagy megbízásról szóló, teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratot, vagy közokiratot . 

3. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Forgalmi engedély: 6.000 Ft, Törzskönyv: 6000 Ft, Rendszámtábla díja: 8.500 Ft, Érvényesítő címke díja: 585 Ft, 
 
Vagyonszerzési illeték: 

Jármű 
hatjómotorjának 
teljesítménye 
(kW) 

Jármű gyártástól számított kora 

0-3 év 4-8 év 8 év felett 

0-40 550,- Ft/kW 450,- Ft/kW 300,- Ft/kW 

41-80 650,- Ft/kW 550,- Ft/kW 450,- Ft/kW 

81-120 750,- Ft/kW 650,- Ft/kW 550,- Ft/kW 

120 felett 850,- Ft/kW 750,- Ft/kW 650,- Ft/kW 
 

4. Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 bármely okmányirodában vagy kormányablakban magánszemélyek vagy jogi személyek személyesen vagy 
meghatalmazott útján 

6. Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 A határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, az Okmányiroda azonnal kiállítja a forgalmi 
engedélyt, intézkedik a törzskönyv legyártására, és forgalomba helyezi a járművet. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. 
Új járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha: 

4. a tulajdonjog megszerzését okirattal igazolták 
5. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolták 
6. a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták (külön jogszabályban meghatározott 

gépjárművek esetén), és annak valódiságát a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrizte a rendelkezésre 
álló nyilvántartásban 

7. a jármű műszaki alkalmasságát a közlekedési hatóság megállapította 
8. a jármű üzembentartója a Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel) 
9. az új jármű forgalmazója részére a közlekedési hatóság engedélyezte a megfelelőségi nyilatkozat 

alkalmazásával történő forgalomba helyezést, és a forgalmazó a járműhöz elektronikus úton a műszaki 
adatlapot, valamint a járműkísérő lapot kiállította 

10. egyéb új jármű esetében járműkísérő lapot állítottak ki, vagy elvégezték a jármű előzetes 
eredetiségvizsgálatát 

9. Az igénybe vehető  Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. 
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elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 

10. Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
- 1990. évi CXIII. törvény az illetékekről 
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 
- 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 
- 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 

fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 
- 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről 
- 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról 
- 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) 
- 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
- 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség 

megállapításáról 

11. Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12. Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. 

13. A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

  
Ügytípus: 

 
GÉPJÁRMŰ ELSŐ FORGALOMBA HELYEZÉS (HASZNÁLT JÁRMŰ ESETÉN) 

 

1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály  
 
országos illetékességgel  

2. Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Szükséges iratok: 
Származásellenőrzésre kötelezett, használt jármű esetén a származás-ellenőrzés során be kell mutatni 

- a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve 
ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles (Országos Fordító Iroda általi), magyar nyelvű 
fordítását, 

- a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit, 
- a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást. 

A származás-ellenőrzésre kötelezett járművek forgalomba helyezése során, 
a kérelemhez csatolni kell: 

- a harmadik országból származó jármű esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és 
törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát, vagy annak kiállító hatóság által hitelesített 
másolatát és annak hiteles (Országos Fordító Iroda általi) fordítását, és a külföldi hatósági jelzést, feltéve, 
hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra 

- az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetén a származó ország hatósága által kiadott igazolást a 
nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, és az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát 
tartalmazza 

- a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát 
-  a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származó tagállamban I. és II. részből áll a 

forgalmi engedély, vagy 
-  ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a 

külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra 
- ha a jármű magyarországi ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes 

forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát 
- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a 

rendszámtábla érvényesítő címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat 
- a Műszaki Adatlapot 
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar 

nyelven került kiállításra, annak hiteles (Országos Fordító Iroda általi), magyar nyelvű fordítását is. 
Származásellenőrzésre nem kötelezett, EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba 
helyezése során csatolni kell 
- a származó tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak kiállító 

hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti 
példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint 
a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra 

- a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a 
rendszámtábla érvényesítő címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat 

- a Műszaki Adatlapot 
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar 

nyelven került kiállításra, annak hiteles (Országos Fordító Iroda általi), magyar nyelvű fordítását is 
Külföldről (EGT vagy harmadik ország) származó járművek forgalomba helyezésére irányuló kérelemhez be 
kell mutatni 
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást 
- a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást 
- a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében 
- ügyfél-azonosító okmány: 

Természetes személy esetén: 
- az ügyfél, személyazonosságát igazoló okmány és lakcímkártya (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú 

vezetői engedély, útlevél) 
- képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmány és meghatalmazás 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 
- közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányt 
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okirat 
- a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz esetében – a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint – a jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti települési 
önkormányzat jegyzőjének igazolását.  

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv: 6000 Ft, rendszámtábla díja: 8.500 Ft, érvényesítő címke díja: 585 Ft, 
vagyonszerzési illeték: 

Jármű 
hatjómotorjának 
teljesítménye 
(kW) 

Jármű gyártástól számított kora 

0-3 év 4-8 év 8 év felett 

0-40 550,- Ft/kW 450,- Ft/kW 300,- Ft/kW 

41-80 650,- Ft/kW 550,- Ft/kW 450,- Ft/kW 

81-120 750,- Ft/kW 650,- Ft/kW 550,- Ft/kW 

120 felett 850,- Ft/kW 750,- Ft/kW 650,- Ft/kW 
 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Bármely Okmányirodában vagy Kormányablakban magánszemélyek és jogi személyek személyesen v. 
meghatalmazott útján. 

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
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szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra, az Okmányiroda azonnal kiállítja a forgalmi 
engedélyt, intézkedik a törzskönyv legyártására, és forgalomba helyezi a járművet. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

 Használt járművet akkor lehet forgalomba helyezni, ha: 
- a tulajdonjog megszerzését okirattal igazolták 
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét igazolták 
- a vámhatóság által kiállított regisztrációs adóigazolást bemutatták (külön jogszabályban meghatározott 

gépjárművekesetén), és annak valódiságát a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrizte a nyilvántartásban 
- a jármű üzembentartója Magyarország területén rendelkezik lakóhellyel, vagy székhellyel (telephellyel) 
- harmadik országból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű származásellenőrzése, illetve a jármű 

jogi helyzetének tisztázása megtörtént, előzetes eredetiségvizsgálatát elvégezték, valamint a járműhöz kiadott 
állandó vagy ideiglenes forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak 
hiteles fordítását az ügyfél a kérelméhez csatolta 

- más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott használt jármű belföldi forgalomba helyezését 
megelőzően ajármű jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a kérelméhez csatolta a 
származási tagállam hatósága által kiadott 

-  nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy 
-  harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét feltéve, hogy a jármű származási 

tagállamában ez utóbbi kiállításra került 
Ezen okmányok hiánya esetén a jármű származás ellenőrzését és eredetiség vizsgálatát el kell végezni. 
A származásellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kérelemre engedélyezhető a jármű ideiglenes forgalomban 
tartása, 
ha az ügyfél bemutatta: 
- a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot 
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást 
- a Műszaki Adatlapot. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás: 

Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint 
elektronikus úton. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
- 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
- 304/2009. (XII. 22) 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 

- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

Az ügyhöz formanyomtatvány nem tartozik. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
Ügytípus: 

 
TULAJDONJOG-VÁLTOZÁS 

 

1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály  
 

 országos illetékességgel 
 
Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában és kormányablakban be lehet jelenteni. 
Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat 
el. 
 
Külföldről nem kezdeményezhető a jármű átírása. 

2. Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell: 
 
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 elemeiről a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezik. 
 
- a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt 
- a jármű korábban kiadott törzskönyvét (amennyiben kiadásra került) 
- a műszaki érvényességet igazoló Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély 

adattartalmából megállapítható - érvényes műszaki vizsga nélkül is nyilvántartásba vehető a jármű 
tulajdonjogában bekövetkezett változás, és a törzskönyv kiadható, forgalmi engedélyt az új tulajdonos-
üzembentartó csak később, érvényes műszaki vizsga birtokában kaphat. A műszaki vizsga hiánya tehát nem 
akadálya a tulajdonjog változás nyilvántartásba vételének. 

- ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási 
szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást és a régi rendszámtáblákat 

A tulajdonjog változás nyilvántartásba vételéhez be kell mutatni: 
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének fennállásáról szóló igazoló eszközt 
- a 60 napnál nem régebben elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot 
- a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői 

engedély) és a lakcímkártyát (ha van) 
- adóazonosító jelet/adószámot igazoló közokiratot/iratot 
- vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást (készpénzátutalási megbízást – csekket – az 

okmányirodában adnak ki, melyre az adóazonosító jelet illetve az adószámot fel kell vezetni) 
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges: 
- közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányt 
- eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazás) 
- az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van) 
Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: 
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást. 

3. Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Törzskönyv illetéke: 6000 forint 
Új rendszámtábla kiadásának díja: 
(1 pár általános rendszámtábla) 8500 forint 
Érvényesítő címke díja: 585 forint 
Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke 
Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági 
nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell 
meghatározni az alábbiak szerint: 
 

Jármű 
hatjómotorjának 
teljesítménye (kW) 

Jármű gyártástól számított kora 

0-3 év 4-8 év 8 év felett 

0-40 550,- Ft/kW 450,- Ft/kW 300,- Ft/kW 
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41-80 650,- Ft/kW 550,- Ft/kW 450,- Ft/kW 

81-120 750,- Ft/kW 650,- Ft/kW 550,- Ft/kW 

120 felett 850,- Ft/kW 750,- Ft/kW 650,- Ft/kW 

 
Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett 
teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész 
számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az 
adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű 
teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után 
fizetendő illeték alapjának tekinteni. 
Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot 
nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni. 
A 120kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók 
tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW 
teljesítményű hajtómotorral rendelkezne. 
Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a 
fentiekben meghatározott, illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni. 

4. Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

bármely okmányirodában és kormányablakban 
bíróságok, bírósági végrehajtók, egyéb államigazgatási szervek: hivatalból, magánszemélyek és jogi személyek 
személyesen v. meghatalmazott útján 

6. Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7. Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A tulajdonjogban történő változás nyilvántartásba vétele fő szabály szerint 30 nap, de hiánytalan kérelem esetén 
azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. 

8. Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás  

Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak 
(vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. 
- A korábbi tulajdonos a bejelentést megteheti a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti 

példányának benyújtásával vagy postai megküldésével a változástól számított 8 napon belül. 
- Az új tulajdonos a bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján teheti meg a teljes bizonyító erejű 

magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával és a jogszabályban meghatározott egyéb 
feltételek teljesítésének igazolásával a változástól számított 15 napon belül. 

Az okmányiroda a teljes bizonyító erejű magánokirat alapján az eladás bejelentésének tényét és időpontját a 
nyilvántartásban 
rögzíti. Ha a jármű új tulajdonosa bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a járművet a hatóság kivonja a forgalomból. 
Ha érvényes forgalmazási korlátozás van a járművön, akkor az eladás bejelentés a ténye teljes bizonyító erejű 
magánokirat benyújtása vagy megküldése esetén sem jegyezhető be a nyilvántartásba. Az okmányiroda a bejelentés 
tényének bejegyzését elutasítja. 
Ha a magánokirat a kötelező tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor a közlekedési igazgatási eljárásban nem 
tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak. A tulajdonjog változás ténye a nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre. 
Az új tulajdonos bejelentése (a gépkocsi tulajdonjogának átírása) azért is fontos, mert az fizeti az önkormányzat felé az 
egész éves gépjárműadót, aki január elsején a nyilvántartásban üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként 
szerepel. 
A jármű elidegenítése (adásvétel, ajándékozás) esetén a törzskönyvet, forgalmi engedélyt, a már korábban felhasznált 
járműkísérő lapot, valamint az előzetes eredetiségvizsgálatról szóló hatósági bizonyítványt a jármű jogszerű 
megszerzőjének (vevő, megajándékozott) át kell adni. 

9. Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. 
Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 

10. Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
- 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
- 304/2009. (XII. 22) 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 

- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

  

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

 
Ügytípus: 

 
ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSA 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Osztály országos illetékességgel 
 
Az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentését, és a forgalmi engedély kiállításának 
kezdeményezését bármelyik okmányirodában meg lehet tenni. 
 
Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat 
el. 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell: az üzembentartó változását igazoló teljes bizonyító erejű 
magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányát. 
A teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei: 
- a jogügylet tárgyát képező jármű azonosítói (rendszám, alvázszám), valamint 
gyártmány adatai 
- a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és 
utóneve), a személyazonosságot 
igazoló okmányának sorszáma, lakcíme 
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, 
cégjegyzék- illetve nyilvántartási száma 
- a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása 
- a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó 
részére történő átadásának ténye, időpontja 
- az időpont, amikor a jármű az új üzembentartó birtokába kerül 
- a jogügylet hatályba lépésének időpontja 
- a tulajdonos nyilatkozata, amely szerint teljesíti bejelentési kötelezettségét az előírt határidőn belül 
- a felek nyilatkozata arról, hogy ismeri a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, 
valamint a bejelentés elmaradásának, 
illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit 
- a korábban kiadott forgalmi engedélyt 
- a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást (csekkszelvény, házipénztári bizonylat) az 

okmányirodában rendszeresített fizetési mód szerint 
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Be kell mutatni: 
- a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői 

engedély), lakcímkártyát (ha van) 
- az üzembentartó nevére szóló kötelező gépjármű felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges: 
- közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt 
- eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazás) 
- az eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája (ha van) 

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell: 
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

A forgalmi engedély illetéke 6000 forint. 
Az igazolólap díja lassú jármű és a pótkocsi, valamint négykerekű 
segédmotoros kerékpár esetében 4800 forint. 
Fő szabályként vagyoni értékű jog visszterhes szerzése esetén a jármű tulajdonjogának megszerzésére irányadó 
illetékmérték 25 % -át kell illetékként megfizetni. 
(Az egyes esetekben fizetendő illeték mértékéről az eljáró okmányiroda ad pontos tájékoztatást.) 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 bármely okmányirodában vagy kormányablakban,  
bíróságok, bírósági végrehajtók, egyéb államigazgatási szervek: hivatalból, magánszemélyek és jogi személyek 
személyesen v. meghatalmazott útján 

6.     Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 A tulajdonjogban történő változás nyilvántartásba vétele fő szabály szerint 21 nap, de hiánytalan kérelem esetén 
azonnal megtörténik az okmányirodai ügyintézés során. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Gépjármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást a jármű tulajdonosának kell bejelentenie az 
okmányirodában. 
A bejelentést a változástól számított 15 napon belül teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) benyújtásával, 
és a 
forgalmi engedély új üzembentartó nevére történő kiállításának kezdeményezésével kell megtenni. 
Az okmányiroda a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) alapján az új üzembentartó adatait a 
nyilvántartásban 
rögzíti, és kiadja az új üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt. 
Ha az üzembentartói szerződés a kötelező elemeket nem tartalmazza, akkor az joghatás kiváltására alkalmatlan, ezért 
az üzembentartó változás ténye a nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre. 
A törzskönyv jogosítottjának (pénzintézet) hozzájárulása nélkül az üzembentartói jog átruházása nyilvántartásba nem 
vehető. 
 
Az üzembentartó fontosabb jogai: 
A jármű forgalomban tartásával, közúti közlekedésben való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében 
gyakorolhatja. 
Ezek különösen: 
- a jármű időszakos műszaki vizsgáztatása 
- a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása 
- ismételt forgalomba helyezése 
- forgalmi engedély, címke, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlása 

Az üzembentartó legfontosabb kötelezettségei: 
- kötelező gépjármű felelősségbiztosítási jogviszony fenntartása 
- gépjárműadó fizetése 
- az üzembentartó adatai változásának bejelentése. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. 
Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
- 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
- 304/2009. (XII. 22) 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 

- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

  

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

      
Ügytípus: 

  
MŰSZAKI ALKALMASSÁG MEGHOSSZABBÍTÁSA (FORGALMI ENGEDÉLY CSERE ESETÉN) 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály  
 
országos illetékességgel 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az okmányirodában kezdeményezett eljárás esetén a kérelméhez csatolni kell: 
- a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott, a jármű műszaki alkalmasságát igazoló Műszaki Adatlapot 

(Az adatlapot a jármű műszaki megvizsgálását követően kiadják a vizsgáló állomáson.) 
- a jármű forgalmi engedélyét 

Az okmányirodában kezdeményezett eljárás esetén be kell mutatni: 
- a jármű hátsó rendszámtábláját 

(A hátsó rendszámtáblát a járműről le kell szerelni, és be kell vinni az okmányiroda hivatali helyiségébe. Az 
érvényesítő 
címkét az okmányirodai ügyintéző felragasztja a hátsó rendszámtáblára.) 

- a forgalmi engedély kiállítás illetékének és az érvényesítő címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat 
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak): 

- az érvényesítő címke díja 585 forint 
- ha a forgalmi engedély cseréje vagy kiadása is szükséges, annak illetéke 6000 forint 
- lassú jármű, lassú jármű pótkocsi igazoló lap csere díja 4800 Ft. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

  

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

 



 

77 
 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A műszaki alkalmasság meghosszabbítása bármelyik okmányirodában kérelmezhető személyesen vagy képviselet 
útján.  
Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat 
el. 

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Az eljárás határideje fő szabály szerint 21 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik a műszaki 
alkalmasság bejegyzése és a forgalmi engedély cseréje. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Az ügyintézés folyamán a címke sorszámát az ügyintéző a forgalmi engedélybe a hátoldalán kialakított helyre jegyzi 
be, és a címke kiadásával egy időben a jelzőcsíkot a forgalmi engedélybe beragasztja. A jelzőcsík forgalmi engedélybe 
történő beragasztásakor az ügyintéző bejegyzi a lejárati hónapot, valamint napot, és a bejegyzést lebélyegzi. 
A címke sérülése, illetve a hátsó rendszámtábla pótlása esetén a címkét pótolni kell. Ha a forgalmi engedélyben már 
nincsen hely a címke beragasztására, az okmányt le kell cserélni. 
Abban az esetben, ha az állandó forgalmi engedély műszaki érvényességi ideje lejárt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
(NKH) műszaki vizsgáról szóló értesítése, vizsgahatározata, valamint berendelő határozata a jármű műszaki 
megvizsgálásának napjáig, de legfeljebb az érvényességi idő lejártát követő harminc napig - ezt követően csak a 
vizsga napján -, jogosít a közúti forgalomban való részvételre. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. 
Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
- 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
- 304/2009. (XII. 22) 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 

- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

  

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
 

 
Ügytípus: 

 
IDEIGLENES FORGALOMBAN TARTÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA 

 

1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály 
 
országos illetékességgel 

2. Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- a jármű forgalmi engedélye, 
- érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kötvénye, 
- érvényes személyi igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy érvényes útlevél és 

lakcímigazolvány, 
- Cég esetén: eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági 

kivonat, 
- Meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy nem a cég képviselője jár el 

3. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

 3.500,- Ft igazgatási szolgáltatási díj 

4. Alapvető eljárási 
szabályok: 

Ideiglenes forgalomban tartási engedélyt kell kiadni az E és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához, valamint a 
forgalomba helyezett, vagy forgalomból kivont, de érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező jármű esetében  
Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblához tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély maximum 6 hónapra 
adható ki.  
Az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblához tartozó ideiglenes forgalomban tartási engedély annak kiállításától 
számított 3 évig érvényes.  

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 A kérelem benyújtható valamennyi kormányablakban és okmányirodában  

6. Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7. Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Fő szabály szerint 21 nap, de a kérelem hiánytalan benyújtása esetén azonnal megtörténik az ügyintézés 

8. Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

  

9. Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

Időpontfoglalás interneten a www.magyarorszag.hu oldalon, telefonon és személyesen a kormányablakban 
lehetséges. 

10. Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
- 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
- 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetvizsgálat részletes szabályairól 
- 304/2009. (XII. 22) 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 

- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról 

- 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról 

11. Tájékoztatás az ügyfelet   
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megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

12. Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:  

 az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik 

13. A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
 

 
Ügytípus: 

  
FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁS (IDEIGLENES, VÉGLEGES, ÁTMENETI) 

 

1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály 
 

2. Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az ideiglenes kivonást szóban vagy írásban kell kérelmezni. A kérelemben meg kell adni az ideiglenes kivonás 
időtartamát. 
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 

- a jármű forgalmi engedélyét 
Az átmeneti kivonást szóban vagy írásban kell kérelmezni. 
Ügyintézéskor igazolni kell az eljárási jogosultságot. 
A kérelemhez csatolni kell: 
- a jármű forgalmi engedélyét, törzskönyvét, rendszámtábláit (tábláját), kivéve az eltulajdonítás esetét 
A végleges kivonást szóban vagy írásban kell kérelmezni. 
Ügyintézéskor igazolni kell az eljárási jogosultságot. 
M1 (személygépkocsi) 
N1 (legfeljebb 3500 kg össztömegű tehergépkocsi) 
 
Háromkerekű gépjármű (motoros triciklinek nem minősülő) esetén a kérelemhez csatolni kell: 
- a bontási átvételi igazolást 
- a rendszámtáblát (táblákat) 
- a jármű törzskönyvét 
- a jármű forgalmi engedélyét 
-  

Egyéb jármű esetén, ha nem kívánják ismét belföldön forgalomba helyezni a kérelemhez csatolni kell: 
- a rendszámtáblát (rendszámtáblákat) 

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni: 
- a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmányt 

(személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) 
- a lakcímkártyát, ha kiállításra került 
- a jármű forgalmi engedélyét 
- a jármű törzskönyvét 
- igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges: 
- 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek 
közjegyző 
vagy ügyvéd által hitelesített másolata 

- közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek 
közjegyző 
által hitelesített másolata 

- eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt  
meghatalmazás) 

- az ügyben eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája 
 
Képviseleti eljárás esetén csatolni kell: 

- a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást 

3. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

 A forgalomból történő kivonás díja: 2300,- Ft. 

4. Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

bíróságok, bírósági végrehajtók, törzskönnyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél, egyéb államigazgatási szervek: 
hivatalból, 
magánszemélyek és jogi személyek személyesen v. meghatalmazott útján. A forgalomból kivonás bármelyik 
okmányirodában vagy kormányablakban kérelmezhető személyesen. Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes 
képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el. 

6. Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Az eljárás határideje fő szabály szerint 21 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik a forgalomból 
kivonás az okmányirodai ügyintézés során. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A forgalomból történő ideiglenes kivonás: 
- a nyilvántartásban rögzítésre kerül 
- a rendszámtáblát (rendszámtáblákat) nem kell leadni az okmányirodában. 
Az ideiglenes kivonás tartama alatt a járművel a közúti forgalomban nem lehet részt venni. 
 
A kivonás időtartamának lejáratát követően a jármű automatikusan forgalomba helyezésre kerül, és a közúti 
forgalomban részt kötelezettségekről): vehet, ha a jármű a fogalomban tartás egyéb feltételeinek megfelel. 
 
Ha a kivonás időtartamának lejárata előtt a járművel ismételten részt kívánnak venni a közúti forgalomban, az 
üzembentartónak az ismételt forgalomba helyezést az okmányirodában díj fizetése ellenében kezdeményeznie kell. 
 
Átmeneti időtartamra történő kivonás: 
- a járműnyilvántartásban rögzítésre kerül 
- a hatóság a rendszámtáblát (rendszámtáblákat) visszavonja 
- a hatóság a forgalmi engedélyt és a törzskönyvet érvénytelenítve visszaadja. 
A jármű külföldre értékesítése vagy tartós külföldi letelepedés esetén a külföldi hatóság nyilvántartásba vételi 
eljárásának alapja az érvénytelenített magyar forgalmi engedély. 
A jármű átmeneti időszakra történő kivonása a kérelem okmányirodához érkezése napjától számított öt év, ezt 
követően a járművet véglegesen forgalomból kivontnak kell tekinteni. Az öt év alatt a jármű ismételt forgalomba 
helyezése kezdeményezhető a feltételek teljesítése esetén. 
A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű ismételten nem helyezhető forgalomba. 
Az eljárás során a jármű rendszámtáblája (rendszámtáblái), forgalmi engedélye és törzskönyve visszavonásra kerül. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás: 

Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség. 
Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 

10.  Az ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
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- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
- 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
- 304/2009. (XII. 22) 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 

- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok:   

Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
Ügytípus: 

 
GÉPJÁRMŰ OKMÁNYAINAK, HATÓSÁGI JELZÉSEINEK PÓTLÁSA 

 

1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály  
 
országos illetékességgel  

2. Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

ügyfél azonosító okmányai 
 
Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges: 
- közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldányt 
- eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazás) 
- az ügyben eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája 

3. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

- forgalmi engedély: 6.000 Ft , törzskönyv: 6.000,- Ft, 
- rendszámtábla pótlása, utángyártása: 12.300,- Ft. 

4. Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Bármely Okmányirodában vagy Kormányablakban, magánszemélyek és jogi személyek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervek személyesen v. meghatalmazott útján. 

6. Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

7. Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Az eljárás határideje főszabály szerint: 21 nap. 

8. Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Forgalmi engedély pótlás esetén a jármű hátsó rendszámtábláját az ügyintézés során be kell mutatni. 
A törzskönyv pótlására vonatkozó kérelem esetén az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv sorszámát a 
Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben közzétételre kerül. A törzskönyv pótlására a sorszámnak 
Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15. nap után kerülhet sor, és a legyártását követően kerül sor a 
postázásra, illetve vehető át az okmányirodában. 
A rendszámtábla utángyártása esetén regisztrációs matrica sorszámát (amennyiben a jármű azzal rendelkezik) 
igazolni szükséges. 

9. Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás: 

Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.  
Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 

10. Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
- 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 
- 304/2009. (XII. 22) 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 

- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

  

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

Ügytípus: 

 

JÁRMŰ-NYILVÁNTARTÁSI ADATOKBA A ZÁRADÉKOK BEJEGYZÉSE, TÖRLÉSE 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

hatáskör gyakorlásának 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró szerv 

megnevezése 

(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  

Kormányablak Osztály  

 

országos illetékességgel 

2.     Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Forgalmi engedély, bankok és takarékszövetkezetek által kiállított igazolás az opciós jog bejegyzéséhez, illetve 

törléséhez, a vontatási adatok bejegyzéséhez műszaki adatlap, figyelmeztető jelzés bejegyzésénél az ügyfél 

kérelme, megkülönböztető jelzés bejegyzésénél a rendőrség engedélye, ügyfél azonosító okmányai Jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén szükséges: 

- 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés, vagy a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban 

Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek 

közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata 
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- közjegyzői hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, vagy ezek 

közjegyző által hitelesített másolata 

- eljárási jogosultságot igazoló okiratok (pl.: teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 

meghatalmazás) 

- az ügyben eljáró természetes személy személyazonosító okmánya, lakcímkártyája 

3.     Eljárási illeték 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

A záradék bejegyzésének, törlésének igazgatási szolgáltatási díja: 2300,- Ft (amennyiben nem jár forgalmi 

engedély cserével) 

4.     Alapvető eljárási 

szabályok: 

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

- 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

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

- 304/2009. (XII. 22) 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 

- 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 

kiadásáról 

5.     Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Bármely Okmányirodában és Kormányablakban magánszemélyek és jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervek személyesen v. meghatalmazott útján. 

6.     Ügyfélfogadási ideje:  hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő): 

Az eljárás határideje fő szabály szerint 21 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik a záradék 

bejegyzése, törlése. 

8.     Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás és az 

ügyintézéshez használt, 

letölthető 

formanyomtatványok 

A jármű-nyilvántartásba a gépjárművekre vonatkozóan bankok opciós jogának, törzskönyvi letétnek a bejegyzése, 

vontatási adatok bejegyzése, figyelmeztető jelzés engedélyezése, megkülönböztető jelzés engedélyezése, illetve ezen 

záradékok törlése. 

9.  Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik. Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.  

Időpontfoglalás történhet személyesen, telefonon, valamint elektronikus úton. 

10.  Az ügytípushoz 

kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

  

12.  Segédletek, adatlapok, 

letölthető 

nyomtatványok:   

  

13.  A hatósági döntések 

tekintetében a 

fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

2. KORMÁNYABLAK:  

 
Ügytípus: 

 
ÜGYFÉLKAPU REGISZTRÁCIÓ 

 

1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Kormányablak Osztály  
 
országos illetékességgel 

2. Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Ügyfélkapu létrehozását bármely természetes személy kezdeményezheti. 
Az ügyfélkapu regisztrációhoz szükséges a felhasználó személyazonosságának ellenőrzése, amely történhet: 
- személyazonosító igazolvány 
- Útlevél 
- 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély bemutatásával. 
 
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az azonosítás az útlevél, valamint – 
ha azzal rendelkezik – a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély alapján történik. 
 
A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó EGT-tagállamok állampolgárainak azonosítása útlevél 
vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik.  

3. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

 Az első személyes ügyfélkapu létrehozása ingyenes. A felhasználó azonban több ügyfélkapu létesítését is 
kezdeményezheti. A második és minden további ügyfélkapu létesítéséért az általános tételű eljárási illetékkel 
megegyező összegű regisztrációs díjat kell fizetni, melynek összege: 3.000,- Ft. 

4. Alapvető eljárási 
szabályok: 

  

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

bármely Okmányirodában és Kormányablakban 



 

81 
 

6. Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7. Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 azonnal 

8. Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy a 
felhasználó a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessen az 
elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az Ügyfélkapu a www. magyarorszag.hu 
Kormányzati Portálon található. A regisztrációra személyesen bármely kormányablakban és okmányirodában van 
lehetőség, illetve történhet elektronikus formában interneten. A digitális aláírással rendelkező ügyfelek elektronikus 
úton is kezdeményezhetik az ügyfélkapu nyitását. 
A regisztráció során a rendszer egy egyszer használatos jelszót generál, amelyet az ügyfél az adatfelvétel során 
megadott e-mail címre kap meg. Az aktiválást a regisztrációt követő 5 napon belül kell elvégezni, a jelszó 
megváltoztatásával.  
Interneten indított – digitális aláírás nélküli - regisztráció során ideiglenes regisztráció történik, amely 30 napig 
érvényes és korlátozott jogokat biztosít a szolgáltatások használatához. A véglegesítéshez az ügyfélnek 
személyazonosításra meg kell jelennie valamelyik okmányirodában vagy kormányablakban, és alá kell írnia az 
adatlapot.  

9. Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10. Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 

 83/2012- (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról 

11. Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

  

12. Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

  

13. A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
 

 
Ügytípus: 

 
TOVÁBBÍTÁS CÉLJÁBÓL ELŐTERJESZTHETŐ BEADVÁNYOK 

 

1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2. Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

  

4. Alapvető eljárási 
szabályok: 

A kormányablak az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott beadványokat 
haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel 
rendelkező illetékes hatósághoz továbbít. 
 
Amennyiben a beadvány hiányos, a kormányablak tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a 
hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az ügyfél kérésére a 
Kormányablak a beadványt a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatósághoz. Az ügyfél a hiányosságok pótlását – ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által 
kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is – a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is 
teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, 
valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak 
azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságnak. Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel 
hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást 
határidőben a kormányablaknál teljesíti. 

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 A beadvány benyújtható személyesen vagy meghatalmazott útján, a Kormányablakban ügyfélfogadási időben. 

6. Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7. Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 A továbbítás határideje: a beadvány benyújtását követő munkanap. 

8. Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

Az egyes ügytípusokhoz tartozó tájékoztatók és űrlapok letölthetők az ügyben eljáró hatóság honlapjáról. 
 
Továbbítás céljából – többek között - előterjeszthetőek az alábbi beadványok: 

- Családtámogatási ügyekkel kapcsolatos kérelmek, bejelentések, nyilatkozatok (anyasági támogatás, 
családi pótlék, GYES, GYET, stb.), 

- Fogyatékosság támogatás iránti kérelem, 
- Otthonteremtési támogatás iránti kérelem. 
- Nyugdíjbiztosítási ügyek (adategyeztetési eljárás megindítása, öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás 

megállapítása, méltányossági nyugdíjemelés, adatváltozás, nyilatkozatok, stb.), 
- Nyugdíjfolyósítással kapcsolatos ügyek, 
- Egészségbiztosítással kapcsolatos ügyek (TAJ kártya pótlása, Európai Egészségbiztosítási kártya 

igénylése), 
- Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem, 
- Állampolgársági honosítási, visszahonosítási kérelem, 
-  Fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések,  
- valamint az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében szereplő egyéb ügyek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

  

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 515/2013. (XII. 30. ) Korm. rendelet a kormányablakokról  
- 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról 
- más, az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó ágazati jogszabályok 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet   
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megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A különféle ellátások igényléséhez biztosítjuk a szükséges nyomtatványokat az ügyfeleink részére. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Az adott ügyben eljáró hatóság döntésében hivatkozott szerv. 

 

 
Ügytípus: 

Családi gazdaságokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok 

 

1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2. Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

 Elsőfokú eljárásának illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében 3000.- Ft, 

melyet illetékbélyeggel kell leróni. 

 

4. Alapvető eljárási 
szabályok: 

Kérelemre indul a Járási Hivatalnál,rendszeresített formanyomtatványon. Szerződés eredeti példánya mellékletét 

képezi a kérelemnek. (személyesen vagy postai úton) 

 

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

 A beadvány benyújtható személyesen vagy meghatalmazott útján, a Kormányablakban ügyfélfogadási időben. 

6. Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7. Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Ügyintézési idő 21 nap, Fellebbezési idő: 15 nap 

 

8. Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

-  

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 

 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013 év CXXII. tv. 5. §  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályait a 2004. évi CXL. törvény határozza meg. Az első 

fejezete kiterjed az Eljárási alapelvek, Nyelvhasználat, A törvény hatálya, Ügyfél, Jogutódlás, és az Adatkezelésre.  

A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb részlete: 

 2. § (1) Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. 

 (2) A közigazgatási hatósági eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, 

amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás 

egyéb résztvevője e törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. 

 (3) A közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden 

bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza. 

  

 4. § (1) Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben 

hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. 

 5. § (1)
9
 A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy 

jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

 6. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 

 (2) Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

 7. § A közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb költséget okozza, és az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

9. § (1)
15

 Magyarországon a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

 

 
Ügytípus: 

 

Mezőőri szolgálatokkal kapcsolatos feladatok 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=58464.328474
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198998.330678
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198998.330678
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.287001
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.287001#foot9
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.287001#foot15
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1. Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2. Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

 

4. Alapvető eljárási 
szabályok: Mezőőri szolgálatokkal kapcsolatos feladatok 

1. létrehozás  

2. nyilvántartás 

3. működés és támogatás  

 

 

A mezőőri szolgálatok létrehozásával, nyilvántartásával, működtetésével és támogatásával kapcsolatos hatósági és 
igazgatási feladatok körében ellátja az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 383/2016. (XII. 2.) 
kormányrendelet 42.-44. § okban meghatározott járási hivatal feladat és hatáskörét érintő feladatokat. 
 
 
 

5. Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

Kérelemre indul a Járási Hivatalnál rendszeresített formanyomtatványon.  

(személyesen vagy postai úton) 
 

6. Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 07.00-17.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-18.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7. Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

Ügyintézési idő 21 nap, Fellebbezési idő: 15 nap 

 

8. Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

-  

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás 

 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. Törvény 

 A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás 

igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet 

 A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet 

 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályait a 2004. évi CXL. törvény határozza meg. Az első 

fejezete kiterjed az Eljárási alapelvek, Nyelvhasználat, A törvény hatálya, Ügyfél, Jogutódlás, és az Adatkezelésre.  

A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb részlete: 

 2. § (1) Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. 

 (2) A közigazgatási hatósági eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, 

amelynek célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás 

egyéb résztvevője e törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. 

 (3) A közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden 

bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza. 

  

 4. § (1) Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben 

hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. 

 5. § (1)
9
 A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy 

jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 

 6. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 

 (2) Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a 

rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

 7. § A közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb költséget okozza, és az eljárás a 

lehető leggyorsabban lezárható legyen. 

9. § (1)
15

 Magyarországon a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30933.329414
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125155.262803
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34608.246244
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.287001
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.287001#foot9
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.287001#foot15
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FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK: 

 
- ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSOK 

- FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS 

- ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSA 

- LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

- FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ KÉPZÉS (AJÁNLOTT ÉS ELFOGADOTT) 

- IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1-14 MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁSRÓL 

- HOSSZABB IDŐTARTALMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA 

- CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

- IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER ÉS A KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1.-14 MUNKAERŐPIACI PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 

TÁMOGATÁSA 

- IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1-14 MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ 

TÁMOGATÁSRÓL 

- HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK, MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK 

- IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER ÉS A KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1.-14 MUNKAERŐPIACI PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS 

TÁMOGATÁSA 

- IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1-14 MUNKAERŐ-PIACI PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRÓL 

- IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER ÉS A KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1.-14 MUNKAERŐPIACI PROGRAM 

- MUNKAADÓ RÉSZÉRE NYÚJTOTT MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁSA 

- AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ, LEGFELJEBB HAT HÓNAP IDŐTARTAMRA, HAVONTA A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR ÖSSZEGÉIG 

TERJEDŐ TÁMOGATÁS 

- GINOP - 5.1.1-15-2015-00001 „ÚT A MUNKAERŐPIACRA” ELNEVEZÉSŰ MUNKAERŐPIACI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTHATÓ HELYKÖZI UTAZÁSTÁMOGATÁS 

- GINOP – 6.1.1 – 15 „ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE” 

- MUNKAKÖZVETÍTÉS 

- GINOP - 5.1.1-15-2015-00001 „ÚT A MUNKAERŐPIACRA” ELNEVEZÉSŰ MUNKAERŐPIACI PROGRAM  KERETÉBEN NYÚJTHATÓ FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT 

SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS 

- MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATTARTÁS 

- GINOP - 5.1.1-15-2015-00001 „ÚT A MUNKAERŐPIACRA” ELNEVEZÉSŰ MUNKAERŐPIACI PROGRAM  KERETÉBEN NYÚJTHATÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

- GINOP - 5.1.1-15-2015-00001 „ÚT A MUNKAERŐPIACRA” ELNEVEZÉSŰ MUNKAERŐPIACI PROGRAM  KERETÉBEN MUNKATAPASZTALAT - SZERZÉS CÉLJÁBÓL 

NYÚJTHATÓ 90 NAPOS BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS 

- TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” ELNEVEZÉSŰ 

MUNKAERŐPIACI PROGRAM KERETÉBEN MUNKATAPASZTALAT - SZERZÉS CÉLJÁBÓL NYÚJTHATÓ 90 NAPOS BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS 

- TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” ELNEVEZÉSŰ 

MUNKAERŐPIACI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTHATÓ HELYKÖZI UTAZÁSTÁMOGATÁS 

- TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” MUNKAERŐPIACI 

PROGRAM KERETÉBEN KÉPZÉS TÁMOGATÁSA 

- TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” ELNEVEZÉSŰ 

MUNKAERŐPIACI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTHATÓ FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS 

- TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” ELNEVEZÉSŰ 

MUNKAERŐPIACI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTHATÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

 

 

      
Ügytípus: 

 
ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSOK 

 

1.    Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 

 
        (Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.    Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az illetékes foglalkoztatási osztály az álláskeresési ellátásra való jogosultság jogszabályi feltételeinek teljesülését az 
ügyfél nyilatkozata, valamint az általa bemutatott iratok alapján állapítja meg. 

3.    Eljárási illeték (igazgatási 
szolgáltatási díjak) 
meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) alapján 
álláskeresési járadék illeti meg azt, aki128  
- álláskereső,  
- b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – az Flt. 27. § (1) bekezdésében 

meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik,  
- c) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási 

szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 
Jogosultsági idő: Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (a továbbiakban: folyósítási idő) – az Flt. 25. § 

(4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, 
amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, 
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közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve 
ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a 
továbbiakban együtt: jogosultsági idő). 

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az álláskeresőként való 
nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző 
négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a 
továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-piaci járulék alapja (a továbbiakban: 
járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg kiszámítása során 
ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a számával, amelyekben az 
álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra 
vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során 
töredékhónapként kell figyelembe venni.  

Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az Flt. 26. §. (1) és (3) bekezdésben meghatározott 
összeg harmincad része.  
Az álláskeresési járadék napi összege a járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.  
Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.  
Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, 
ha  
a) rendelkezik az Flt. 25. § (1) bekezdésének d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és  
b)   a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év 

hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási 
időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását 
az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési 
járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot,  

c)   az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott megszüntetését követően 
három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és  

d)   rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és,  
e)   korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti 

bányászjáradékban nem részesül.  
Az álláskeresési segély összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 
százaléka.  
Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátása 
jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósítható.  
 
Költségtérítés: Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításával, valamint a 
munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és 
visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény 
beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási 
költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskereső részére az itt felsorolt okokból felmerült, indokolt helyi utazási 
költségek megtérítéséről is rendelkezhet.  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – siklos.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)  
- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

általánostól eltérő illetékességi területéről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

      

 

Ügytípus: 

 

FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

 Még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem 
benyújtásáról, alapító okirat, valamint 30 napnál nem régebbi NAV igazolás köztartozás mentességről vagy a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés esetén az erről szóló nyilatkozat  

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A 6/1996. (VII.) MÜM rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az Flt. 16.§-ában meghatározott támogatás hátrányos 
helyzetű, továbbá megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához állapítható meg.  

A munkaadó részére a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11. §. (2) bekezdésében meghatározott hátrányos helyzetű 
személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz a munkabér és járuléka legfeljebb 50 százalékának, 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
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megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb 60 százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható 
legfeljebb egy évi időtartamra.  

Ha a munkaadó a szövetkezetekről szóló törvény szerint szociális szövetkezet, a támogatás mértéke a munkabér és 
járuléka legfeljebb 70%-ig terjedhet, feltéve hogy a munkaadó vállalja a hátrányos helyzetű személy 
továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50%-nak megfelelő időtartamra.  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.   Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

-A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 
-A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek  
  kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 
-A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

11. Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

  
Ügytípus: 

 
ÁLLÁSKERESŐK NYILVÁNTARTÁSA 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az illetékes foglalkoztatási osztály az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek teljesülését 
az ügyfél nyilatkozata, valamint az általa bemutatott iratok alapján állapítja meg. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

 Az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként – kérelmére – azt a személyt veszi nyilvántartásba, aki:  
a) megfelel a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: 
Flt.) Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontjának 1–5. alpontjaiban meghatározott feltételeknek  
b) kötelezettséget vállal arra, hogy az állami foglalkoztatási szervvel az Flt. 54. (9)–(10) bekezdésben foglaltak szerint 
együttműködik.  
Az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján álláskereső: az a személy, aki  
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és  
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és  
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban nem részesül és  
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső 

tevékenységet sem folytat, és  
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit  
6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.  
Az álláskeresőként nyilvántartott személy köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni, melynek 

keretében  
b) az állami foglalkoztatási szervnél az általa meghatározott időpontban, de legalább három havonta jelentkezik, és  
c) az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontjának 1–4. alpontjaiban bekövetkezett változást – annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül – bejelenti az állami foglalkoztatási szervnek, és  
d) maga is aktívan keres munkahelyet, és  
e) az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott munkaerő-piaci szolgáltatást, valamint az állami foglalkoztatási szerv 

által támogatott képzési lehetőséget elfogadja, illetőleg igénybe veszi,  
f) részt vesz a megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci programban,  
g) a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadja.  
Az álláskereső az Flt. 54 § (9) bekezdés b) pontjában, valamint az Flt. 51/A. § (9) bekezdésében meghatározott 

jelentkezési kötelezettségének elektronikus levél útján is eleget tehet.  
A cselekvőképtelen vagy a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban, cselekvőképességében részlegesen 

korlátozott személy az együttműködési kötelezettségét törvényes képviselője útján teljesíti.  
Megfelelő munkahely fogalma álláskeresési járadékra vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosult vagy abban 

részesülő álláskereső személy esetén:  
- egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,  
- a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az álláskeresési járadék összege a 

kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri,  
- a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a 

három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső 
esetében a két órát nem haladja meg,   

- az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.  
Az olyan álláskereső esetében, aki sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem 

jogosult, a fentieken kívül a munkahely abban az esetben is megfelelő, ha a foglalkoztatás a jogszabályban 
meghatározott feltételű közfoglalkoztatási jogviszonyban történik.  

Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat - a magyar állampolgárokon kívül - a 
menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, továbbá a bevándorolt vagy letelepedett jogállású, 
valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre is alkalmazni kell. 
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5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény  
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)  
- 67/2015. (III.30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

általánostól eltérő illetékességi területéről.  
- 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való 

törlésről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
 

    
Ügytípus: 

 
LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az ügyintézéshez szükséges a munkaszerződés/kinevezés eredeti példánya vagy annak hitelesített másolata, ingatlan 
bérleti szerződése, utolsó munkaadótól munkaviszonyt igazoló lap, vagy az utolsó munkaviszony megszűnését igazoló 
dokumentum. Amennyiben a kérelmező csoportos létszámleépítésben érintett, akkor a legutolsó munkaadója 
csoportos létszámleépítés keretében közölt írásos felmondása. A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni 
kívánt személy lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségeken történik 
 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

Lakhatási támogatás nyújtható a jogszabály szerint előírt azon álláskeresőknek, akiknek a munkavégzés helye az 
állandó lakóhelyüktől legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, 
napi utazási idő az 5 órát meghaladja. A lakhatási támogatás folyósításának időtartama legfeljebb tizenkét hónap. A 
támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan, 1 fő esetében – a 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 5.§. (3) 
és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot. A támogatás összegének és a folyósítás 
időtartamának megállapítása mérlegelés tárgyát képezi. 
 
Vissza nem térítendő lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek:  
- aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog 

hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálatai jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti 
jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti 
szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt) 
létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a 
munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és 
visszautazás ideje az 5 órát meghaladja, és  

- aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára 
szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a 
munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, 
tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és  

- aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő 
munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől és  

- lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy olyan településen, 
amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, 
tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és  

- aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A 39/1998. (III. 4.) Korm. Rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, 
valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szerint 45 napon belül. 
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8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

-1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint 

a munkaerő-toborzás támogatásáról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
Ügytípus: 

 
FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ KÉPZÉS (AJÁNLOTT ÉS ELFOGADOTT) 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata, valamint minden olyan egyéb irat, amit a 
képzés szakmai és vizsgakövetelménye belépési feltételként előír (Gépjármű vezetői képzések esetén pl. B, C 
kategóriás vezetői jogosítvány, PÁV I., PÁV II. stb.) 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását 
vagy munkájának megtartását segíti.  
 
Képzési támogatásként:  
- keresetpótló juttatás (melynek összege a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100 százaléka), 

valamint  
- a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A nyomtatványok az illetékes foglalkoztatási osztálytól beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  
- A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok az illetékes foglalkoztatási osztálytól beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
Ügytípus: 

 
IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1-14 MUNKAERŐ-PIACI 

PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁSRÓL 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
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2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályán történik. Az ügyintézéshez a munkaadó alapadatainak igazolása mellett a köztartozás 
mentesség és a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés igazolása is szükséges. A támogatás a 
munkaadó kérelmére indul. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A munkaadók a munkaerő-piaci programban – a foglalkoztatás megkezdése előtt - a járási hivatal foglalkoztatási 
osztályához benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha programrésztvevő álláskeresőt foglalkoztatnak 
munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. 
A projektben három féle konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás (mindhárom csak nyilvántartott álláskeresők 
esetén): 
a) „legfeljebb 90 nap” konstrukció: 

Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség támogatás legfeljebb 90 napra. A támogatás 
mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet. Szükséges, hogy a 
munkavállaló felvétele a támogatás kezdő időpontját megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a 
munkavállalói létszám növekedését eredményezze. 
b) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: 
- Programrésztvevő, a programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (azaz alacsony iskolázottságú) fiatalok 

érdekében nyújtható csak, legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási 
adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója 
erejéig, és 

- legfeljebb további 3 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével 
megegyező időtartamban. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség végső dátuma nem nyúlhat túl a munkaerő-piaci 
program szakmai megvalósításának záró dátumán. 

- Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a támogatás kezdő időpontját megelőző 6 havi átlagos statisztikai 
létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését eredményezze. 

c) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: 
- A programrésztvevő, nem alacsony iskolázottságú fiatalok esetében nyújtható csak, legfeljebb 6 hónapig: a 

munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a 
minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, és 

- legfeljebb további 3 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak felével 
megegyező időtartamban. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség végső dátuma nem nyúlhat túl a munkaerő-piaci 
program szakmai megvalósításának záró dátumán. 

Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a támogatás kezdő időpontját megelőző 6 havi átlagos statisztikai 
létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését eredményezze. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani. 

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás és 
az ügyintézéshez 
használt, letölthető 
formanyomtatványok 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 
- A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet, 
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 
- A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I.26.) NGM rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető nyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a fellebbezés 
elbírálására jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

    
Ügytípus: 

  
HOSSZABB IDŐTARTALMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Alapító okirat, cégbírósági bejegyzés, cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya  

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

Támogatás nyújtható a helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint azok jogi személyiséggel rendelkező társulása 
részére, a járási foglalkoztatási osztály által közvetített álláskereső a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat 
vagy az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot vagy települést érintő feladat ellátása vagy közhasznú 
tevékenység folytatása érdekében.  
 
Támogatás alapja, mértéke:  
- közfoglalkoztatási bér és annak járulékai 70-100 %-ig terjedhet  
- tényleges foglalkoztatottak után a közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatás legfeljebb 20 %-a 

(közvetlen költség)  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatónak az alkalmazást megelőzően kell benyújtani a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályra. 

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
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csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 - 375/2010.(XII.13.) Korm. rendelet a közfoglalkozatáshoz nyújtható támogatásokról  
- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 
módosításáról  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
Ügytípus: 

  
CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ide vonatkozó előírásai szabályozzák a bejelentések tartalmát.  
A szándékbejelentésnek tartalmaznia kell a létszámcsökkentés okát, az érintett munkavállalók állománycsoportonkénti 
megoszlását, az előző féléves állományi létszámot. A döntésbejelentés ezeken túl kiterjed az érintett munkavállaló 
személyazonosító és a munkakörével kapcsolatos legfőbb adataira, továbbá a létszámcsökkentés végrehajtásának 
időbeni ütemezésére, kezdő és befejező időpontjára. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A munkáltatónak csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó előzetes szándékáról értesítési kötelezettsége van az 
állami foglalkoztatási szerv felé. Továbbá a munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről, az 
állami foglalkoztatási szervet írásban köteles tájékoztatni, a munkavállalók jognyilatkozatának (rendes felmondás) 
közlését megelőzően legalább 30 nappal. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a bejelentő munkáltató székhelye (csoportos létszámcsökkentéssel érintett 
telephelye) szerinti illetékes foglalkoztatási osztályon, illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet 
benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A megfelelő adattartalommal becsatolt bejelentést a foglalkoztatási főosztály - a vonatkozó jogszabályok szerint - 
nyilvántartásba veszi, melyről azonnal visszaigazolást küld a munkáltató részére. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A csoportos létszámcsökkentések bejelentésének segítségére szolgál az ESTAT rendszer (https://estat.munka.hu), 
melyen keresztül a munkáltatók által – az adatok berögzítését követően – kinyomtathatóvá válik a megfelelő tartalmú, 
benyújtandó Adatlap, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

-Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A csoportos létszámcsökkentések bejelentésének segítségére szolgál az ESTAT rendszer (https://estat.munka.hu), 
melyen keresztül a munkáltatók által – az adatok berögzítését követően – kinyomtathatóvá válik a megfelelő tartalmú, 
benyújtandó Adatlap, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

   
Ügytípus: 

 
IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER ÉS A KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1.-14 MUNKAERŐPIACI 

PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS TÁMOGATÁSA 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 
 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
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2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata,  
- Minden olyan egyéb irat, amit a képzés szakmai és vizsgakövetelménye belépési feltételként előír (Gépjármű vezetői 
képzések esetén pl. B, C kategóriás vezetői jogosítvány, PÁV I., PÁV II. stb.) 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A támogatás célja az elhelyezkedés esélyeinek növelése. Képzési támogatásként nyújtható:  
keresetpótló juttatás és a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:  
- képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó  
- helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése  
- étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra)  
- szállásköltség térítése  
- gyermekfelügyelet költségtérítése  
- hozzátartozó gondozásának költségtérítése. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény 
- A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

     
Ügytípus: 

 
IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1-14 MUNKAERŐ-PIACI 

PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁSRÓL 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályán történik. Az ügyintézéshez a munkaadó alapadatainak igazolása mellett a köztartozás 
mentesség és a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés igazolása is szükséges. A támogatás a 
munkaadó kérelmére indul. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A munkaadók a munkaerő-piaci programban – a foglalkoztatás megkezdése előtt - a járási hivatal foglalkoztatási 
osztályához benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha programrésztvevő álláskeresőt foglalkoztatnak 
munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.  
A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapra lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósítási időtartama alatt, továbbá a támogatás nélküli 
továbbfoglalkoztatás időtartama alatt, amely utóbbi a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további 
időtartam (együtt: a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt). A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás 
mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet.  
A támogatással érintett személy felvétele az érintett vállalkozás /szervezet munkavállalói létszámának nettó 
növekedését kell hogy eredményezi a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagos statisztikai állományi 
létszámához viszonyítva. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
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formanyomtatványok: 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv,  
- A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet,  
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,  
- A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I.26.) NGM rendelet 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

    
Ügytípus: 

 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSOK, MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

az ügyfél azonosításához szükséges iratok (pl. személyigazolvány) 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

Olyan egyéni vagy csoportos tanácsadási formák, amelyek az állami foglalkoztatási szerven belül az ügyfeleknek 
szóló, személyre szabott problémakezelést jelentik a munkaerő-piacra történő be-, ill. visszakerülése érdekében.  
- Munkatanácsadás: a munkaerő-piaci folyamatok megismerésével, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó 

tényezők feltárásával, az elhelyezkedési akadályok elhárításával segíti a tanácskérőt az álláshoz jutáshoz és 
annak megtartásához.  

- Pályatanácsadás: pályaválasztásban, pályamódosításban nyújt segítséget a tanácskérő érdeklődésének, 
képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakításával.  

- Álláskeresési tanácsadás: az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat, 
módszereket (állás feltárás, telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, kísérőlevél, motivációs levél, interjú stb.) 
ismerteti meg.  

- Rehabilitációs tanácsadás: a megváltozott munkaképességűek megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési 
lehetőségeit tárja fel – figyelembe véve a foglalkozás-egészségügyi szakellátó-hely, ill. a Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal szakvéleményét.  

- Pszichológiai tanácsadás: segít feltárni a munkanélküliségből fakadó, az életvezetésből, a személyiségproblémákból 
eredő problémákat, illetve az elhelyezkedést akadályozó körülményeket.  

- Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása: a foglalkozásokra, a térség munkaerő-piaci helyzetére, helyi 
jellemzőire vonatkozó információkat, a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást 
nyújt az ügyfeleknek.  

- Mentori szolgáltatás: más szolgáltatást igénybevevő, illetve támogatásban részesülő személyeket folyamatosan és 
személyre szabottan segíti a munkaerő-piacra történő be-, ill. visszakerülésben, az álláskeresésben, a 
munkahelyen történő beilleszkedésben.  

- Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás: szakmai, módszertani segítségnyújtással járul hozzá a térségben a 
foglalkoztatási helyzet javításához. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályon, valamint a szolgáltatást a Megyei 
Kormányhivatal által kiírt pályázaton elnyert külső szolgáltató által megjelölt helyszínen.  

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

Nem szükségesek hozzá nyomtatványok. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  
- 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 

támogatásokról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

nem szükségesek hozzá nyomtatványok 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

      
Ügytípus: 

 
IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER ÉS A KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1.-14 MUNKAERŐPIACI 

PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci  Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

http://www.munka.hu/
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ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

kérelem mellékletekkel együtt 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A munkaerő-piaci programban a meghatározott feltételeknek megfelelő álláskereső személyek vállalkozói 
készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való 
ösztönzése. Kérelmet nyújthat be, aki a munkaerő-piaci programban résztvevő álláskereső és vállalja önmaga 
foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság – a társaság tevékenységében 
személyesen közreműködő – tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában 
meghatározott mezőgazdasági őstermelőként.  
Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a kérelmező támogatható, aki legalább egy naptári 
éve létrehozott, s a hivatkozott naptári évben nem veszteséggel működő, csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy 
egyéb – megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt nem álló, továbbá esedékessé vált és 
meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező társas vállalkozáshoz, a társaság tevékenységében személyesen 
közreműködő tagjaként csatlakozik.  
Legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta, a támogatás folyósításának kezdő időpontjában érvényben lévő kötelező 
legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás. 

5.    Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet 1 db eredeti példányban a járási foglalkoztatási osztály által biztosított iratminta alapján elkészített üzleti 
tervvel és egyéb csatolandó mellékletekkel együtt kell benyújtani személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy 
tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály elérhetőségén – 
szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.    Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.    Az ügyek intézését segítő 
útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok az illetékes foglalkoztatási osztálytól beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  
- Az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm.rendelet  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok az illetékes foglalkoztatási osztálytól beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

      
Ügytípus: 

 
IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1-14 MUNKAERŐ-PIACI 

PROGRAMBÓL NYÚJTHATÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRÓL 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az ügyintézéshez szükséges a munkaszerződés/kinevezés eredeti példánya vagy annak hitelesített másolata, ingatlan 
bérleti szerződése, utolsó munkaadótól munkaviszonyt igazoló lap, vagy az utolsó munkaviszony megszűnését igazoló 
dokumentum. Amennyiben a kérelmező csoportos létszámleépítésben érintett, akkor a legutolsó munkaadója 
csoportos létszámleépítés keretében közölt írásos felmondása. A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni 
kívánt személy lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségeken történik. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

GINOP 5.2.1-14 projekt keretében vissza nem térítendő lakhatási támogatás nyújtható annak a legalább egy hónapja 
álláskeresőként nyilvántartottak, vagy (az alábbi programrésztvevők a nyilvántartás időtartamától függetlenül): 
pályakezdő álláskeresőként nyilvántartottak, vagy csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként 
nyilvántartottak, vagy közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottak, és  
- olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog 

hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálatai jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti 
jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti 
szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt) 
létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a 
munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és 
visszautazás ideje az 5 órát meghaladja, és  

- aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára 
szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a 
munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, 
tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és  

- aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő 
munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől és  

- lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy olyan településen, 
amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, 
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tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és  
- aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

45 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint 

a munkaerő-toborzás támogatásáról (a továbbiakban: R1)  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

      
Ügytípus: 

 
IFJÚSÁGI GARANCIA RENDSZER ÉS A KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ GINOP 5.2.1.-14 MUNKAERŐPIACI 

PROGRAM 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A projektbe történő bevonáshoz a személyes adatok és a célcsoportnak való megfelelés igazolása szükséges. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a munka illetve tanulás 
világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását garantálja, meghatározott időtartamon belül. 
A fiatalok számára országosan egységesen a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia 
Rendszerébe való belépési pontként. Céla: a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutás.  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

 A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

  
Ügytípus: 

 
MUNKAADÓ RÉSZÉRE NYÚJTOTT MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁSA 
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1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Tájékoztatóban megadott, kérelemhez csatolandó, szükséges mellékletek. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

Támogatás állapítható meg azon munkaadó (Mt.33. §) részére, aki:  
működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni, valamint  
a támogatási kérelemmel együtt benyújtott likviditási tervében bemutatja az átmeneti nehézséget okozó gazdasági 

körülményeit, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó várható intézkedéseit, illetve  
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás 

vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban és  
a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá  
vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott 

foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, valamint  
vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a telephelyén, a 

kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát megtartja, és a 
munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással vagy közös megegyezéssel 
nem kerül sor, illetve  

írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre.  
Az Áht. szerint költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója  
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,  
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi 

kötelezettségének eleget tett, és  
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

-A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv,  
-A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek  
 kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet,  
-A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,  
-A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),  
-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),  
-Az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
Ügytípus: 

  
AZ ÁLLÁSKERESŐK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ, LEGFELJEBB HAT HÓNAP IDŐTARTAMRA, 

HAVONTA A KÖTELEZŐ LEGKISEBB MUNKABÉR ÖSSZEGÉIG TERJEDŐ TÁMOGATÁS 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

kérelem mellékletekkel együtt 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb 
munkabér összegéig terjedő támogatása. A támogatás kérelem alapján nyújtható. 
  
Kérelem benyújtására az az álláskereső jogosult, akit  
Baranya Megyei Kormányhivatal területileg illetékes Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya a pályázat 

benyújtásának napján álláskeresőként nyilvántart, vagy  
rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül és aki önmaga foglalkoztatását  
a.) egyéni vállalkozás keretében vagy egyéni cég tagjaként, vagy  
b.) új induló gazdasági társaság keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy  
c.) már működő gazdasági társasághoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő 

tagjaként, vagy  
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d.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági 
őstermelőként oldja meg.  
 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

-A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.,  
-A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 
kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet,  
-A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,  
-Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  
-Az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/ 2011. (XII.31.) Korm.rendelet előírásai az irányadóak 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

   
Ügytípus: 

 
GINOP - 5.1.1-15-2015-00001 „ÚT A MUNKAERŐPIACRA” ELNEVEZÉSŰ MUNKAERŐPIACI PROGRAM 

KERETÉBEN NYÚJTHATÓ HELYKÖZI UTAZÁSTÁMOGATÁS 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályán történik. A támogatás nyújtásához a személyes adatok és a célcsoportnak való megfelelés 
igazolása szükséges. Az ügyintézéshez a munkaadó alapadatainak igazolása mellett a köztartozás mentesség és a 
rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés igazolása is szükséges. A támogatás a munkaadó kérelmére 
indul. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A résztvevő és az őt - a projektben a foglalkoztatás támogatásával - foglalkoztató munkaadó részére, a támogatott 
foglalkoztatás teljes időtartama alatt egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyi és 
helyközi utazási költségnek a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) 
Kormányrendelet alapján őt terhelő része, ha a résztvevő a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne 
között tömegközlekedési eszközt vesz igénybe. Az utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő 
utazási költségek 100%-a. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról  

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint 

a munkaerő-toborzás támogatásáról  
- 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/


 

97 
 

ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

   
Ügytípus: 

 

GINOP – 6.1.1 – 15 „ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE” 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 

 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A projektbe történő bevonáshoz a személyes adatok és a célcsoportnak való megfelelés igazolása szükséges.  

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

 Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A GINOP – 6.1.1 – 15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című projekt általános célja a felnőtt 
lakosság képzettségi színvonalának növelése, a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése, a 
felnőttek tanulási kedvének javítása, a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.  
GINOP – 6.1.1 – 15 projekt keretében támogatásban részesülhetnek a tankötelezettségüket teljesített, de öregségi 
nyugdíjkorhatárt el nem ért felnőtt személyek. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

 A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 2011. évi CXXXVII. Törvény a szakképzésről  
- 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről  
- 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről  
- 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról  
- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

      
Ügytípus: 

 
MUNKAKÖZVETÍTÉS 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A munkáltató részéről: Foglalkoztatói adatlap és Munkaerőigény bejelentőlap. 
A munkát kereső ügyfél személyes adatait tartalmazó dokumentációk alapján felvezetett nyilvántartás. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A munkát keresők és az állást kínálók találkozásának elősegítése annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra 
irányuló jogviszony jöjjön létre.  
Ennek érdekében az állami foglalkoztatási szolgálat feltárja a kereslet és a kínálat szerkezetében lévő különbségeket 
az igények pontosabb kielégítése érdekében. 

5.     Az eljárást megindító irat A kérelmet személyesen vagy postai úton a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 17. §-a alapján a munkaerőigényt annál a 
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benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

foglalkoztatási osztálynál kell bejelenteni, amelynek illetékességi (működési) területén a munkaerő foglalkoztatása 
történik.  
Ettől eltérően, ha  
a munka természetéből adódóan a munkavégzés több foglalkoztatási osztály területére terjedhet ki, a munkavégzés 

megkezdése szerinti foglalkoztatási osztálynál,  
b) a munkaerő foglalkoztatása a foglalkoztató több – különböző foglalkoztatási osztály területén lévő – telephelyén 

történik, a foglalkoztató székhelye szerinti foglalkoztatási osztálynál kell bejelenteni.   

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

A munkaerőigény érvényessége a bejelentéstől számított 60 nap, amely az érvényesség lejárta előtt 
meghosszabbítható. 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló mód. 1991. évi IV. törvény, (Flt.)  
- 30/2000. (IX. 15) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 

támogatásokról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

    
Ügytípus: 

 
GINOP - 5.1.1-15-2015-00001 „ÚT A MUNKAERŐPIACRA” ELNEVEZÉSŰ MUNKAERŐPIACI 

PROGRAM  KERETÉBEN NYÚJTHATÓ FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A projektek keretében támogatás nyújtható azon munkaadók részére, akik a projekt célcsoportjába tartozó személyt 
kívánnak foglalkoztatni. A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes 
foglalkoztatási osztályon történik. Az ügyintézéshez a munkaadó alapadatainak igazolása mellett a köztartozás 
mentesség és a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés igazolása is szükséges. A támogatás a 
munkaadó kérelmére indul.  

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A GINOP 5.1.1. - 15 – 2015-00001 program keretében a munkaadók a járási foglalkoztatási osztályra benyújtott 
kérelem alapján igényelhetnek bértámogatást, ha a GINOP 5.1.1. - 15 – 2015-00001 projektben résztvevő álláskeresőt 
foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő 
szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a lehet.  
GINOP 5.1.1. - 15 – 2015-00001 projekt keretében az a munkaadó - elsősorban vállalkozás -, aki vállalja a 
programban résztvevő hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását, a támogatás 
folyósításának továbbá a támogatás folyósítási időtartamát követően a támogatási idő legalább 50%-ának megfelelő 
időtartamban (foglalkoztatási kötelezettség).  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.     Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 - 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról  

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint 

a munkaerő-toborzás támogatásáról  
- 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
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letölthető 
nyomtatványok:   

beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 
Ügytípus: 

 
MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATTARTÁS 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Nem szükségesek nyomtatványok. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A foglalkoztatási osztály egyik fő tevékenysége az álláskínálat bővítése érdekében végzett foglalkoztatói 
kapcsolattartási tevékenység, különösen az osztály területén működő új foglalkoztatók és üres álláshelyek feltárása.  
A munkáltatói kapcsolattartás, állásajánlatok felkutatásának, begyűjtésének módszerei: személyes kapcsolattartás, 
kölcsönös információcsere levelezés, fax útján, e-mail-en, telefonon keresztül, munkáltatói fórumok szervezése, 
tájékoztató levelek, hírlevelek, szóróanyagok, plakátok kihelyezése, állásbörzék szervezése. A munkáltatói 
kapcsolattartásra biztosítanak alkalmat a munkaerő-piaci prognózisok, a munkaerő-gazdálkodási felmérések, 
létszámleépítések lebonyolításának folyamata, a MEB-ekben való részvételek, csoportos tájékoztatók.  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A munkáltató székhelyének (telephelyének) megfelelően illetékes foglalkoztatási osztályon vagy az ország bármelyik 
kirendeltségén. 

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

 21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

Nem szükségesek nyomtatványok. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 - A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló mód. 1991. évi IV. törvény, (Flt.)  
- 30/2000. (IX. 15) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható 

támogatásokról 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

nem szükségesek nyomtatványok 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

    
Ügytípus: 

 
GINOP - 5.1.1-15-2015-00001 „ÚT A MUNKAERŐPIACRA” ELNEVEZÉSŰ MUNKAERŐPIACI 

PROGRAM  KERETÉBEN NYÚJTHATÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az ügyintézéshez szükséges a munkaszerződés/kinevezés eredeti példánya vagy annak hitelesített másolata, ingatlan 
bérleti szerződése, utolsó munkaadótól munkaviszonyt igazoló lap, vagy az utolsó munkaviszony megszűnését igazoló 
dokumentum. Amennyiben a kérelmező csoportos létszámleépítésben érintett, akkor a legutolsó munkaadója 
csoportos létszámleépítés keretében közölt írásos felmondása. A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni 
kívánt személy lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségeken történik.  

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

Annak érdekében, hogy a - legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy pályakezdő álláskeresőként 
nyilvántartott, vagy csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartott - GINOP 5.1.1. - 15 – 2015-
00001 projektrésztvevők munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében lakóhelyüktől távoli munkalehetőséget is 
elfogadjanak, lakhatási támogatás nyújtható a GINOP 5.1.1. - 15 – 2015-00001 projekt keretében. 
 
Vissza nem térítendő lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek:  
- aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog 

hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálatai jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti 
jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti 
szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt) 
létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a 
munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és 
visszautazás ideje az 5 órát meghaladja, és  

- aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára 
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szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a 
munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, 
tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és  

- aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő 
munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől  

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

45 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról  

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint 

a munkaerő-toborzás támogatásáról  
- 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

    
 

Ügytípus: 

 
TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, 

FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” ELNEVEZÉSŰ 
MUNKAERŐPIACI PROGRAM  KERETÉBEN MUNKATAPASZTALAT - SZERZÉS CÉLJÁBÓL 

NYÚJTHATÓ 90 NAPOS BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatalfoglalkoztatási 
osztályán történik. Az ügyintézéshez a munkaadó alapadatainak igazolása mellett a köztartozás mentesség és a 
rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés igazolása is szükséges. A támogatás a munkaadó kérelmére 
indul.  

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A TOP 5.1.1.–15/2015 program keretében munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás annak a 
munkaadónak, aki vállalja a TOP 5.1.1.–15/2015 programban résztvevő álláskereső foglalkoztatását legfeljebb 90 
napig. A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet. Célja 
egyrészt oldani a munkáltatók előítéleteit a munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának 
megismertetése által.  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje:  

hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 - 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról  

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
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- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint 

a munkaerő-toborzás támogatásáról  
- 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

   
Ügytípus: 

 
TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, FOGLALKOZTATÁSI-

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” ELNEVEZÉSŰ MUNKAERŐPIACI PROGRAM KERETÉBEN 
NYÚJTHATÓ HELYKÖZI UTAZÁSTÁMOGATÁS 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályán történik. A támogatás nyújtásához a személyes adatok és a célcsoportnak való megfelelés 
igazolása szükséges. Az ügyintézéshez a munkaadó alapadatainak igazolása mellett a köztartozás mentesség és a 
rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés igazolása is szükséges. A támogatás a munkaadó kérelmére 
indul. 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A résztvevő és az őt - a projektben a foglalkoztatás támogatásával - foglalkoztató munkaadó részére, a támogatott 
foglalkoztatás teljes időtartama alatt egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyi és 
helyközi utazási költségnek a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) 
Kormányrendelet alapján őt terhelő része, ha a résztvevő a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne 
között tömegközlekedési eszközt vesz igénybe. Az utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő 
utazási költségek 100%-a. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról  

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint 

a munkaerő-toborzás támogatásáról  
- 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

   
Ügytípus: 

 
TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, FOGLALKOZTATÁSI-
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” MUNKAERŐPIACI PROGRAM KERETÉBEN KÉPZÉS 

TÁMOGATÁSA 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 

(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 

A projektbe történő bevonáshoz a személyes adatok és a célcsoportnak való megfelelés igazolása szükséges.  
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okmányok: 

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

 Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A TOP 5.1.1.–15/2015 projekten belül megvalósuló képzés támogatásának célja a felnőtt lakosság képzettségi 
színvonalának növelése, a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése, a felnőttek tanulási 
kedvének javítása, a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.  
TOP 5.1.1.–15/2015 projekt keretében támogatásban részesülhetnek a tankötelezettségüket teljesített, de öregségi 
nyugdíjkorhatárt el nem ért felnőtt személyek. 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

 A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 2011. évi CXXXVII. Törvény a szakképzésről  
- 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről  
- 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről  
- 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 

uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról  
- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

    
Ügytípus: 

 
TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, 

FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” ELNEVEZÉSŰ 
MUNKAERŐPIACI PROGRAM  KERETÉBEN NYÚJTHATÓ FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT 

SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS 
 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

A projektek keretében támogatás nyújtható azon munkaadók részére, akik a projekt célcsoportjába tartozó személyt 
kívánnak foglalkoztatni. A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes 
foglalkoztatási osztályon történik. Az ügyintézéshez a munkaadó alapadatainak igazolása mellett a köztartozás 
mentesség és a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak való megfelelés igazolása is szükséges. A támogatás a 
munkaadó kérelmére indul.  

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

A TOP 5.1.1.–15/2015 program keretében a munkaadók a járási foglalkoztatási osztályra benyújtott kérelem alapján 
igényelhetnek bértámogatást, ha a TOP 5.1.1.–15/2015 projektben résztvevő álláskeresőt foglalkoztatnak 
munkaviszony keretében. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási 
adó legfeljebb 70%-a lehet.  
TOP 5.1.1.–15/2015 projekt keretében az a munkaadó - elsősorban vállalkozás -, aki vállalja a programban résztvevő 
hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását, a támogatás folyósításának továbbá 
a támogatás folyósítási időtartamát követően a támogatási idő legalább 50%-ának megfelelő időtartamban 
(foglalkoztatási kötelezettség).  

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

21 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.     Az igénybe vehető A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 
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elektronikus programok 
elérése: 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

 - 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról  

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint 

a munkaerő-toborzás támogatásáról  
- 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről  

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

    
Ügytípus: 

 
TOP - 5.1.1-15/2015 „MEGYEI SZINTŰ FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁSOK, 

FOGLALKOZTATÁSI-GAZDASÁGFEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” ELNEVEZÉSŰ 
MUNKAERŐPIACI PROGRAM  KERETÉBEN NYÚJTHATÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁS 

 

1.     Hatáskörrel rendelkező 
szerv megnevezése, 
hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a 
ténylegesen eljáró szerv 
megnevezése 
(illetékességi területe): 

Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztály 
 
(Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, 

Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, 

Zók) 

 

2.     Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok, 
okmányok: 

Az ügyintézéshez szükséges a munkaszerződés/kinevezés eredeti példánya vagy annak hitelesített másolata, ingatlan 
bérleti szerződése, utolsó munkaadótól munkaviszonyt igazoló lap, vagy az utolsó munkaviszony megszűnését igazoló 
dokumentum. Amennyiben a kérelmező csoportos létszámleépítésben érintett, akkor a legutolsó munkaadója 
csoportos létszámleépítés keretében közölt írásos felmondása. A támogatás igénylése, elbírálása a foglalkoztatni 
kívánt személy lakóhelye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségeken történik.  

3.     Eljárási illeték 
(igazgatási szolgáltatási 
díjak) meghatározása: 

Az eljárás illetékmentes. 

4.     Alapvető eljárási 
szabályok: 

Annak érdekében, hogy a - legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, vagy pályakezdő álláskeresőként 
nyilvántartott, vagy csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartott - TOP 5.1.1.–15/2015 
projektrésztvevők munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében lakóhelyüktől távoli munkalehetőséget is elfogadjanak, 
lakhatási támogatás nyújtható a TOP 5.1.1.–15/2015 projekt keretében. 
 
Vissza nem térítendő lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek:  
- aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog 

hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálatai jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti 
jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti 
szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek 
gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az 
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt) 
létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a 
munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és 
visszautazás ideje az 5 órát meghaladja, és  

- aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára 
szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a 
munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, 
tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és  

- aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesítendő 
munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől  

 

5.     Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 
(helye, ideje): 

A kérelmet személyesen vagy postai úton a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes foglalkoztatási osztályon, 
illetve elektronikus levélben a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
elérhetőségén – szentlorinc.foglalkoztatas@baranya.gov.hu - lehet benyújtani.  

6.     Ügyfélfogadási ideje: hétfő: 08.00-16.00 óráig 
kedd: 08.0-12.00 óráig 
szerda: 08.00-16.00 óráig 
csütörtök: 08.00-12.00 óráig 
péntek: 08.00-12.00 óráig 

 

7.     Ügyintézés határideje 
(elintézési, fellebbezési 
határidő): 

45 nap 

8.     Az ügyek intézését 
segítő útmutatók, az 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás és az 
ügyintézéshez használt, 
letölthető 
formanyomtatványok: 

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

9.  Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése: 

A www.munka.hu honlapon elérhetőek. 

10.  Az ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke: 

- 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról  

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  
- 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból 

foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)  
- 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint 

a munkaerő-toborzás támogatásáról  
- 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

11.  Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és az 
ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 

A tájékoztatók a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

12.  Segédletek, adatlapok, 
letölthető 
nyomtatványok:   

A nyomtatványok a www.munka.hu honlapról elektronikusan letölthetőek, illetve az illetékes foglalkoztatási osztálytól 
beszerezhetőek. 

http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
http://www.munka.hu/
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13.  A hatósági döntések 
tekintetében a 
fellebbezés elbírálására 
jogosult szerv: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

 

 
Általános közzétételi lista 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 
1. Ügyleírások 

 
 

Hatósági és Gyámügyi Osztály: 

 
 

 
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM 

(a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban: Tv.) és a végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján) 
 
1. A temetkezési szolgáltatás végzőjének adatai:  
Név: ................................................................................................................................................................... 
 
Székhelye:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........... 
 
Telefonszám: ...................................................................................................................................................................  
 
Cégjegyzékszáma/ Egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételi száma: ................................................................................................................................................................... 
  
................................................................................................................................................................... 
  
A Tv. 30. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Korm. rendeletben meghatározott végzettséggel – temetkezési szolgáltató szakképesítéssel rendelkező személy megjelölése:  
 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
  
Jogviszonyának megjelölése: ............................................................................................................................. 
 
 2. A tevékenységet  
 
□ telephelyen végzem  
□ temető területén végzem  
 
3. A telephely adatai:  
Tulajdonosának neve,címe: 
 
 ...............................................................................................................................  
Telephely címe:  
 
..................................................................................................................................................  
Helyrajzi száma:  
 
.................................................................................................................................................  
Használatának jogcíme (tulajdonos, bérlő, stb.):  
 
...............................................................................................  
Amennyiben a telephely társasházban helyezkedik el, a közös képviselő megjelölése (név, cím):  
................................................................................................................................................................... 
  
Amennyiben a telephellyel szomszédos ingatlan társasház, a közös képviselő megjelölése (név,cím):  
 
................................................................................................................................................................... 
  
4. A telepen folytatni kívánt temetkezési szolgáltatások (aláhúzandó):  
 
Temetésfelvétel  
Az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése  
Temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, valamint az eltemettető felé történő értékesítése  
Ravatalozás  
Sírhelynyitás és visszahantolás  
Sírba helyezés  
Halottszállítás  
Hamvasztás és urnakiadás  
Urnaelhelyezés  
Hamvak szórása  
Exhumálás  
Újratemetés  
 
5. A létesítendő telepen:  
 
a) Holttest temetésre való előkészítését végzik IGEN NEM  
b) Holttest tárolását, hűtését végzik IGEN NEM  
c) Halottszállító jármű tárolását végzik IGEN NEM  
d) Halottszállító jármű fertőtlenítését végzik IGEN NEM  
 
6. Ha a telepen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését, valamint halottszállító jármű fertőtlenítését végzik, akkor nyilatkozzon az alábbiakról:  
 
A szociális helyiségek biztosításának módja:  
................................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
  
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
A környezetre gyakorolt hatás:  
a) talajra: …...............................................................................................................................................................  
b) felszíni és felszín alatti vizekre: …...............................................................................................................................................................  
c) zajártalom: …...............................................................................................................................................................  
d) bűzártalom: …............................................................................................................................................................... 
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e) tűz- és robbanásveszély:.......................................................................................................................................  
 
A telephelyen végzett tevékenységek során keletkezett hulladék, egészségre vagy környezetre veszélyes anyag megnevezése, valamint gyűjtésének, kezelésének módja:  
 
................................................................................................................................................................... 
  
................................................................................................................................................................... 
  
................................................................................................................................................................... 
  
................................................................................................................................................................... 
  
................................................................................................................................................................... 
  
................................................................................................................................................................... 
  
Az ivóvízellátás, szennyvízgyűjtés és a szennyvíz-elhelyezés módja (ez a rész akkor is kitöltendő, ha a telephelyen a halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik) 
 
a) ivóvízellátás módja:........................................................................................................................................................  
 
b) szennyvízgyűjtés módja:  
................................................................................................................................................................... 
 
c) szennyvízelvezetés módja.........................................................................................................................................................  
 
Ha a telephelyen temetésfelvétel is történik az ügyfelek fogadására külön helyiség rendelkezésre áll-e?  
 
IGEN NEM 
 
Ha a temetésfelvételi tevékenységhez kellékbemutató is társul, a bemutató céljára külön helyiség rendelkezésre áll-e?  
IGEN NEM  
A temetkezési szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állásának biztosítási módja:  
................................................................................................................................................................... 
  
................................................................................................................................................................... 
  
A szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges vagyoni biztosíték rendelkezésre állását az alábbiakkal igazolom: 
………………………………………………………………………………………………………………….……  
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy  
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) 30. § (1) bekezdése alapján a hatóság a szolgáltatókról 
a hatósági ellenőrzések és a szolgáltatás igénybe vevőinek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A Szolgtv. 30. § (2) bekezdése szerinti adataimat a hatóság az interneten, bárki számára 
ingyenesen és korlátozás-mentesen hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi. Ezek az adatok közérdekből nyilvánosak,  
- a nyilvántartásban szereplő adatok változását, ill. a szolgáltatási tevékenység megszüntetését haladéktalanul, de legkésőbb a változástól/megszüntetéstől számított 5 munkanapon belül a hatóság 
részére köteles vagyok bejelenteni.  
 
                             , 20...... év …............................ hó …........... nap 
 
 
 

____________________________          
kérelmező neve (olvashatóan)  
(bélyegzője)  

____________________________  
kérelmező aláírása  

 
 
 
 

Tudnivalók a kérelem benyújtásához 
 
I. A kérelem mellékleteként benyújtandó iratok:  
1) a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap  
2) más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló dokumentum, továbbá a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy a telephely létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek 
tekintetében hozzájárul,  
3) haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdontársak hozzájárulása  
4) a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség, vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (Tv. 33. § ; Korm. r. 53. §),  
5) a kérelem 1. pontjában megjelölt személy szakképesítésének igazolására szolgáló okirat  
6) a kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele és alkalmazottaival szemben összeférhetetlenség nem áll fenn (Tv. 29. §),  
7) hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a kérelmező büntetlen előéletű, valamint nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 
(erkölcsi bizonyítvány),  
8) az eljárási díj megfizetését igazoló okirat,  
9) a kérelmező nyilatkozata, hogy a kérelemben megjelölt telep megfelel az alapvető kegyeleti feltételeknek, a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak, a tevékenység méltóságát nem sérti, 
valamint a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyezteti.  
10) Igazolás, hogy a kérelmező adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (NAV-os igazolás).  
 
II. Az eljárás költsége:  
A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X.29.) ÖM rendelet 1. § alapján a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránti eljárás 
díja elsőfokú eljárásban 15.000,- forint.  
A díj megfizetését az eljárás megindításakor az átutalási bizonylat másolati példányának, illetve a fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást igazoló szelvényrész 
kérelemhez csatolásával kell igazolni.  
 
III. A bejelentés és tájékoztatás jogszabályi alapja:  
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény,  
- A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.)  
  Korm. rendelet,  
- A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 28/2009. (X.29.) ÖM rendelet  
- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  
 
Felhívom a figyelmét, hogy az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5. § (6) bekezdése alapján vélelmezni kell. 
 
 

A GYÁMHIVATALI ELJÁRÁSRÓL 
 
A gyámhivatali eljárás ügyintézési határideje:  
A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól, hivatalból indult eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének 
napjától kezdődő 21 nap, illetve a vonatkozó jogszabályok adott ügytípusra előírt ügyintézési határidőn belül.  
 
Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést 
rendelt el, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az ügyet soron kívül kell elintézni.  
 
A gyámhivatali eljárás ügyintézése díjtalan.  
 
A gyámhatósági eljárás költségeit az eljáró szerv viseli. A gyermekvédelmi gondoskodással kapcsolatos hatósági ügyekben és a nevelésbe vett gyermek érdekében elrendelt közvetítés esetében az 
eljárás költségeit minden esetben az eljáró szerv viseli. 
 
 Ha az eljárást azért kellett megindítani, mert jogsértés történt, az eljárás költségeit az viseli, akinek a jogsértés felróható.  
Az eljárás költségeit az ügyfél viseli  
a) az örökbefogadási ügyekben,  
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben,  
c) a kapcsolattartási ügyekben,  
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d) a gyermek érdekében a gyámhatóság által elrendelt vagy a kérelemre biztosított közvetítés esetén a szülők  
- az általuk választott közvetítő által meghatározott díjat maguk térítik meg,  
- a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által biztosított támogatott közvetítő eljárás igénybevétele esetén – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő szülő 
kivételével - a közvetítői eljárás díjaként alkalmanként a kötelező legkisebb munkabér 3 %-ának megfelelő összeget fizetik meg, amely alól költségmentességet kérhetnek. 
 
A rendszereses gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő szülő ingyenesen jogosult a támogatott közvetítői eljárás igénybevételére.  
 
Ezekben az ügyekben a szakértő kirendelése esetén a gyámhatóság az ügyfelet a szakértői díj megelőlegezésére kötelezheti.  
 
Ha az eljárásban közreműködők hibájából merültek fel költségek, azokat az viseli, akinek a költségek felmerülése felróható.  
 
A más szerv eljárásában történő képviseletre kirendelt ügygondnok, eseti gondnok, eseti gyám munkadíját és költségeit a kirendelést kérelmező szerv fizeti meg, kivétel:  
- az eseti gondnok, eseti gyám munkadíját és költségeit a gyámhatóság fizeti meg, ha az  
a) hagyatéki eljárásban vagy  
b) bírósági végrehajtási eljárásban  
merült fel és e költség másra át nem hárítható.  
A gyámhatóság által kiszabott, illetve megállapított eljárási költség és a kapcsolattartás meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségek meg nem térült összegét adók módjára kell behajtani az 
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint. 
 
A gyámhivatali eljárásban szükséges meghallgatási kötelezettség:  
A gyámügyi eljárásban meg kell hallgatni a szülőt és más törvényes képviselőt, a gondozót, a korlátozottan cselekvőképes gyermeket, a cselekvőképességében a gyámügyi eljárásban felmerülő 
jognyilatkozat tekintetében részlegesen korlátozott személyt és az ítélőképessége birtokában levő cselekvőképtelen gyermeket, továbbá minden esetben azt, akivel szemben kötelezettséget 
kívánnak megállapítani, valamint – szükség szerint – a gyermek más közeli hozzátartozóit. A meghallgatást mellőzni lehet, ha a meghallgatás miatti késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel 
járna.  
Ha jogszabály a gyermek személyi ügyeiben a törvényes képviselő eljárását vagy nyilatkozatát írja elő, a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülőnek személyesen kell eljárnia, illetőleg 
személyesen kell nyilatkoznia.  
A kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, az örökbefogadással, a származás megismerésével, a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya születendő 
gyermeke lakóhelyének megállapításával, a családi jogállással, a szülői ház elhagyásával, a családbafogadással és a gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen 
lehet megtenni, valamint, ha a tényállás tisztázása érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni.  
 
A Gyámhivatal:  
 
A gyermekek védelme érdekében: 
 
- elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél (a továbbiakban: nevelőszülő), vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai 
betegek otthonában, egyidejűleg - a feltételek fennállása esetén - családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel,  
- megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését,  
- dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról,  
- nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel,  
- dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról,  
- figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt 
esetben elrendeli a kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét,  
- dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről,  
- dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, valamint a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejűleg megállapítja a 
fiatal felnőtt halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,  
- dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről,  
- megállapítja a nevelésbe vett gyermek lakóhelyét,  
- dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett és nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről,  
- közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban,  
- dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, 
- dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,  
- kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának 
szüneteltetését,  
- megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében,  
- a gyermek gondozási helyére vonatkozó javaslat kialakítása érdekében felkérhet az illetékességi területén kívüli más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot szakvélemény 
elkészítésére.  
 
A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban:  
- dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról,  
- dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.  
 
A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében:  
- teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,  
- megállapítja a gyermek családi és utónevét,  
- hozzájárul  
     - a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való  
       részvételéhez,  
     - a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás  
       megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy 
       apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes  
       képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja 
       meg,  
     - a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az 
       apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához,  
- eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha  
     - az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,  
     - az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást  
       azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn,  
- jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének 
  megdöntése iránt,  
- megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és  
- megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.  
 
A Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében:  
- a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét,  
- a titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek 
  lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz 
  érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a 
  gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás.  
- az anya nyilatkozata alapján megállapítja a titkolt terhesség tényét.  
 
Az örökbefogadással kapcsolatban:  
- dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az 
  örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,  
- felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi 
  örökbefogadásához.  
 
Pert indíthat, illetve kezdeményezhet:  
- a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok 
  gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek 
  kiadása,  
- a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,  
- a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,  
- a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen 
  korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a 
  cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet  részlegesen korlátozó 
  gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság 
  esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból 
  való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése,  
- a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.  
 
Feljelentést tesz:  
- a gyermek veszélyeztetése,  
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- a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy  
- az előző pontokban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt.  
 
A jogszabályban meghatározott esetben:  
- kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak nyilvánítását.  
 
A kapcsolattartással, szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban:  
- dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, 
  indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező 
  gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli 
  el,  
- intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtásáról,  
- dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,  
- dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és vallásszabadság 
  körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a szülői 
  felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező 
  támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el,  
- hozzájárul a gyermek családba fogadásához,  
- dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról,  
- jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási 
  helynek az elhagyását,  
- dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,  
- eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével 
kapcsolatos ügyben, továbbá - a Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény és a 
tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére - 
közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására 
vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében,  
- engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében 
  történő foglalkoztatását, és  
- eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, 
  csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében.  
 
A gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal kapcsolatban:  
- a gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli,  
- ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket,  
- felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám tevékenységét,  
- felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,  
- külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a 
munkadíjukat,  
- felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő 
megküldéséről, és  
- támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót.  
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerint:  
- hozzájárulását megadja a tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé tétel elvégzése iránti kérelméhez.  
 
A vagyonkezeléssel kapcsolatban:  
- dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált 
értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, 
amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona,  
- dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott 
esetekben a végszámadást,  
- közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben, 
- közreműködik a hagyatéki eljárásban.  
 
 

FORMANYOMTATVÁNY AZ OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEMHEZ 
[A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 25. § (6) bekezdése] 

 
1. Az igénylő személyi adatai  
Név: ..................................................................................................................................  
Születési hely, idő: .............................................................................................................  
Anyja neve: .......................................................................................................................  
Állampolgárság:  
Lakóhely (lakcímkártya szerinti): .........................................................................................  
Tartózkodási hely (lakcímkártya szerinti): ............................................................................  
Értesítési cím (amennyiben a fentiektől különbözik: .............................................................  
Telefonszám: ....................................................................................................................  
E-mail: ..............................................................................................................................  
 
2. Nevelésbe vétel megszüntetésével kapcsolatos adatok  
Nevelésbe vételt megszüntető gyámhivatal neve: ................................................................  
Amennyiben rendelkezésre áll:  
A nevelésbe vételt megszüntető határozat száma: ..............................................................  
Kelte: ................................................................................................................................ 
Jogerős: ............................................................................................................................  
 
3. Együttműködési nyilatkozat az utógondozóval Alulírott nyilatkozom, hogy az otthonteremtési támogatás felhasználása során együttműködöm az utógondozómmal. 
 
4. Az otthonteremtési támogatással kapcsolatos nyilatkozatok  
4.1. Az otthonteremtési támogatást részben vagy egészben az alábbi célra kívánom Magyarország területén felhasználni a Gyvt. 25. § (5) bekezdésében meghatározottak közül:  
a) építési telek vásárlása,  
b) lakás vásárlása,  
c) családi ház vásárlása,  
d) tanya vásárlása,  
e) családi ház építése, lakhatóvá tétele,  
f) ingatlan felújítása, lakhatóvá tétele,  
g) tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó felújítás, bővítés,  
h) ingatlan felújítása, bővítése céljára az otthonteremtési támogatás részletekben történő kifizetése,  
i) bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése, lakás bérleti díjának kifizetése,  
j) önkormányzati bérlakás felújítása, 
k) államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvétel,  
l) hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztése,  
m) bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás.  
(A megfelelő válasz aláhúzandó!)  
4.2. Tudomásul veszem, hogy otthonteremtési támogatás iránti kérelmem csak a formanyomtatvány mellékleteként becsatolt pénzfelhasználási tervvel együttesen bírálható el.  
4.3. Tudomásul veszem, hogy a gyámhivatal 5 évi időtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az otthonteremtési támogatással megszerzett ingatlanra 
és az otthonteremtési támogatásból felújított, a tulajdonomban vagy részben a tulajdonomban lévő ingatlanra.  
4.4. Tudomásul veszem, hogy kérelmemre, körülményeim lényeges változása esetén a gyámhivatal az általa bejegyeztetett elidegenítési tilalmat feloldhatja, illetve a lejárat előtt hozzájárulhat az 
államilag támogatott lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összegének az általam a 4.1. pontban megjelölt célra való felhasználásához. A gyámhivatal a 4.3. 
pontban meghatározott elidegenítési tilalmat bejegyezteti a korábbi - az otthonteremtési támogatás felhasználásával a tulajdonomba került - ingatlan felhasználásával megszerzett újabb ingatlanra, 
legfeljebb az előzőleg előírt elidegenítési tilalom időtartamának lejártáig. 
4.5. Tudomásul veszem, hogy a Gyvt. 133. §-ában meghatározottak szerint az otthonteremtési támogatás jogosulatlan vagy rosszhiszemű igénybevétele esetén a pénzbeli ellátás megtérítésére 
vagyok kötelezhető.  
Kelt: ..........................................., ......... év ............... hó .................. nap 
 
 

........................................................................... 
kérelmet benyújtó olvasható, kézzel írt aláírása 

Csatolandó mellékletek:  
1. Kötelezően csatolandó: Pénzfelhasználási terv [a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerint].  
2. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll: Adásvételi szerződés, bérleti szerződés. 
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FORMANYOMTATVÁNY AZ OTTHONTEREMTÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZFELHASZNÁLÁSI TERVHEZ 

 
 
1. Fiatal felnőtt neve: ..........................................................................................................................  
Fiatal felnőtt születési helye és ideje, anyja neve:  
......................................................................…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….  
2. Igénybe vehető otthonteremtési támogatás összege: ............................................................. Ft  
3. Tervezett felhasználás részletezése:  
3.1. Ingatlan (építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás/családi ház/tanya) ............. tulajdoni részarányú vásárlása: ................................................ Ft.  
3.2. Életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás/családi ház/tanya építése .............. időtartamra (hónapokban meghatározva): ................................................ Ft.  
3.3. Tulajdonban lévő vagy tulajdonba kerülő lakás/családi ház/tanya lakhatóvá tétele, fűtés korszerűsítése: ................................................ Ft.  
3.4. Tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó lakás/családi ház/tanya felújítása, bővítése ................. időtartamra (hónapokban meghatározva): ................................................ Ft.  
3.5. Lakás/családi ház/tanya bérleti díjának kifizetése ...................... időtartamra (hónapokban meghatározva): ................................................ Ft.  
3.6. Önkormányzati bérlakás felújítása .................... időtartamra (hónapokban meghatározva): ................................................ Ft.  
3.7. Bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése: ........................................ Ft.  
3.8. Államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való  
 részvétel ............ időtartamra (hónapokban meghatározva): ............................................... Ft.  
3.9. Otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztése: ................................................ Ft.  
3.10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás: 
.............................................................. Ft.  
3.11. Járulékos költségek (támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig):  
a) visszterhes vagyonátruházási illeték: .................................................. Ft,  
b) eljárási illeték: ................................................................................... Ft,  
c) hitelbírálati díj: .................................................................................. Ft,  
d) közjegyzői díj: ................................................................................... Ft,  
e) ügyvédi munkadíj és költség: ............................................................. Ft,  
f) egyéb költség megnevezése: ............................................................. Ft.  
4. A támogatás tervezett felhasználásának részletezése (szakipari munkákat is tartalmazó felhasználás esetén a rendelkezésre álló árajánlat csatolásával)  
.......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................  
…………………………………….  
5. A megvalósítani kívánt célhoz tervezett pénzügyi források felsorolása:  
5.1. Igénybe vehető otthonteremtési támogatás összege: ................................................... Ft.  
5.2. Igénybe vehető egyéb források:  
a) pályázat: ................................................................................. Ft,  
b) önkormányzati támogatás: ....................................................... Ft,  
c) munkaadói támogatás: ............................................................. Ft,  
d) előtakarékosság: ..................................................................... Ft,  
e) önerő: ..................................................................................... Ft;  
f) támogatás és egyéb forrás összesen: ........................................ Ft. 
 
Dátum: ...................................................................  

 
                ……………………………………………                      ……………………………………… 

utógondozó      kérelmező 
Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:  
1. Adásvételi szerződés  
2. Bérleti szerződés  
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti tájékoztató a bentlakásos intézmény részéről a fizetendő hozzájárulás mértékéről  
4. Hitelintézet tájékoztatója  
5. Költségvetés, árajánlat, kivitelezési terv 
 
 
 
 

7. SZÁMÚ MELLÉKLET A 149/1997. (IX. 10.) KORM. RENDELETHEZ 
NYILATKOZAT GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSÉHEZ/GONDOZÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 
A) Személyi adatok  
1. A gyermektartásdíj megelőlegezését kérő vagy a gondozási díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban együtt: nyilatkozó) neve és lakcíme:  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
2. A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a nyilatkozóval közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: __________ fő.  
3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a nyilatkozóval közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 
 
                                           Név                    Születési hely, idő                                    Anyja neve 

 
  

Házastárs, élettárs:  
 
Egyéb rokon 
(akinek eltartásáról 
gondoskodik):  
 
Gyermek:*  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fel kell tüntetni a nyilatkozóval közös háztartásában élő valamennyi vér szerinti és örökbe fogadott gyermeket, valamint a 
házastárs, élettárs gyermekeit is.  
 
B) Jövedelmi adatok  
 

A jövedelmek típusai A nyilatkozó 
jövedelme 

A nyilatkozóval 
közös háztartásban 
élő házastárs 
(élettárs) 
jövedelme 

A nyilatkozóval 
közös háztartásban 
élő egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból,  
munkavégzésre/foglalkoztatásra  
irányuló egyéb jogviszonyból  
származó jövedelem és táppénz  

    

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból,őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből 
származó jövedelem  

    

3. Nyugellátás, megváltozott  
munkaképességű személyek  
ellátásai (például rokkantsági,  
rehabilitációs ellátás), egyéb  
nyugdíjszerű rendszeres szociális 
ellátások  
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4. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó támogatások 
(különösen: GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás)  
 

    

5. Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások  
 

    

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 
tartás-, ösztöndíj, ingó, ingatlan 
vagyontárgy értékesítéséből származó, 
értékpapírból származó jövedelem, kis 
összegű kifizetések stb.)  
 

    

7. A család összes nettó jövedelme  
 

    

8. A család összes nettó jövedelmét 
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj 
összege)  

    

 
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki): ..................................... Ft/hó. 
 
A nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben 
azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Kelt: .................................................................  

………………………………….  
       a nyilatkozó aláírása 

 

 
 
 

KÉRELEM 
 

A GYERMEKTARTÁSDÍJ ÁLLAM ÁLTALI MEGELŐLEGEZÉSE/ISMÉTELTMEGELŐLEGEZÉSE/FOLYTATÓLAGOS MEGELŐLEGEZÉSE IRÁNT 
 
 

1. A gyermektartásdíj megelőlegezését kérő neve: ______________________________________  
Szül.hely: ____________________________ Szül. ideje: ___________________________________  
Anyja neve: _______________________________________________________________________  
Lakóhelye: ________________________________________________________________________  
Tartózkodási helye: _________________________________________________________________  
Társadalombiztosítási azonosító jele /Taj száma/: _________________________________________  
Telefonos elérhetősége: _____________________________________________________________ 
 
 
 2. Állampolgársága*:  
a) magyar b) külföldi bevándorolt c) külföldi – menekült  
Letelepedést, menekült státuszt elismerő határozat száma: __________________________________  
3. Tartásdíj fizetésre kötelezett neve: _________________________________________________  
Szül.helye: __________________________________ Szül.ideje: ____________________________  
Anyja neve: _______________________________________________________________________  
Lakóhelye: ________________________________________________________________________  
Tartózkodási helye: _________________________________________________________________  
Utolsó ismert munkahelye: ___________________________________________________________  
Telefonos elérhetősége: _____________________________________________________________  
4. A tartásdíjat javamra a _______________________________ Bíróság a _____ év ______ hó  
_____ napján jogerős __________________________ számú ítéletével állapította meg.  
5. A bírósági végrehajtást a ________________________________________________ Bíróságnál 
 
kezdeményeztem. 
 

ére és vagyonára sikertelen volt. Az erről szóló 6 hónapnál 
nem régebbi igazolást csatolom. *  

 A végrehajtás eredményéről a végrehajtó nem értesített. *  
(*a megfelelő sort kérjük aláhúzni)  
 
6. A bíróság által megállapított havonta esedékes gyermektartásdíjnak kérem az állam általi *  

 megelőlegezését  

 ismételt megelőlegezését  

 folytatólagos megelőlegezését  
 
tekintettel arra, hogy egymagam nem tudok megfelelő ellátást biztosítani a gondozásom alatt álló gyermekeimnek. 
 
Gyermek neve  Születési helye  Születési ideje  Anyja neve  

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
 
 
 
7. Családom jövedelmi viszonyairól a mellékelt, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon  
nyilatkozom, amelyből kitűnik, hogy az egy főre jutó nettó jövedelmünk: ___________________ Ft.  
 
8. A fizetésre kötelezettől utoljára 20__________ év _________________________ hónapban kaptam tartásdíjat.  
 
9. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy a megelőlegezést kizáró törvényi okok egyike sem áll fenn. Nevezetesen:  
A kötelezett: __________________________________ (név)  

 nem tartózkodik külföldön ismeretlen helyen  

 nem olyan államban él, ahol a tartásdíj érvényesítésére sem nemzetközi szerződés, sem viszonosság nem áll fenn,  

 nem él velem közös háztartásban.  
 
Tudomásul veszem, hogy a gyámhivatal megállapíthatja az előegezés összegét a bíróság által megállapított összegnél alacsonyabban, ha úgy ítéli meg, a gyermek tartását biztosítani tudom.  
Tudomásul veszem, hogy a gyámhivatal a bíróság százalékos marasztalása esetén az alapösszeget előlegezi meg.  
Tudomásul veszem hogy amennyiben a gyermektartásdíj megelőlegezését jogerősen elrendeli a gyámhivatal, az a kérelem benyújtásának napjától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet  
a) tárgyhónap 15. napjáig nyújtják be teljes összegben,  
b) tárgyhónap 15. napját követően nyújtják be a megállapított összeg 50%-ában  
kerül folyósításra.  
Tudomásul veszem, hogy a gyámhivatal – amennyiben jogosultságom feltételeiben változás történik – a megelőlegezés folyósítását legfeljebb 6 hónapra felfüggesztheti.  
A felfüggesztés okai lehetnek:  
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a) jövedelemhatár túlhaladása,  
b) a tartásdíj behajtása eredményes,  
c) a kötelezett közvetlenül fizeti meg a tartásdíjat,  
d) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését rendelték el.  
A megelőlegezést a gyámhivatal a felfüggesztést követő felülvizsgálat eredményeként megszüntetheti.  
A megszüntetés okai lehetnek:  
a) a gyermek a különélő másik szülő gondozásába kerül,  
b) a gyermek eléri a nagykorúságot és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytat,  
c) a gyermeket a gyámhivatal átmeneti vagy tartós nevelésbe vette, 
d) a kötelezett meghalt.  
(*a megfelelő sort kérjük aláhúzni)  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a kérelemhez csatlakozó nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
tartásdíj előlegezésének ideje alatt rendszeresen, vagy alkalomszerűen kétszeres tartásdíjat veszek fel, az erre az időszakra eső megelőlegezett összeget köteles vagyok az államnak a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdése értelmében visszafizetni.  
Az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintéző személyéről és hivatali elérhetőségéről tájékoztatást kérek/nem kérek. * (a megfelelő rész 
aláhúzandó).  
 
Kelt: ____________________________ 
  

________________________________  
 

kérelmező aláírása 
 
 
 

 
 

BEJELENTÉS 
TANKÖTELES TANULÓ TANULMÁNYAINAK KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ FOLYTATÁSÁRÓL 

 
 

……………………………………….......... (szülő/törvényes képviselő neve) szülő/törvényes képviselő, mint kk.…………………………………….. (gyermek neve) törvényes képviselője büntetőjogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem 20….(év) ….............(hónap) … (nap)-tól ………. …………………..………….(ország)-ban, a ……………………………. (város neve) –i 
………………………………. (óvoda, vagy általános iskola neve) -ban teljesíti tankötelezettségét.  
Amennyiben gyermekem tankötelezettségének teljesítésében bármilyen változás áll be, haladéktalanul értesítem a magyarországi lakóhelyem szerint illetékes járási hivatalt, illetve az érintett 
magyarországi óvoda, vagy iskola igazgatóját.  
 
Gyermekem adatai:  
 
Gyermek neve:  
Gyermek születési helye, ideje:  
Anya születési neve:  
A gyermek lakcíme, ennek hiányában 
tartózkodási helye:  
A szülő/törvényes képviselő neve:  
A szülő levelezési címe:  
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
  
 
 
Siklós, 20    . év      hó       napján 
 

 
………………………………………….. 
 szülő/törvényes képviselő aláírása 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, 
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő 
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott 
adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 
 
A Szentlőrinci Járási hivatalban alkalmazott adatbázisok neve:  
 

1. POSZEIDON 
 

Formátuma: HTML  
Az adatkezelés célja: ügyiratkezelés, iktatás  
Az adatkezelés jogalapja: 2015. évi MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról 

A szabályzatot az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével kell alkalmazni:  
a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.),  
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Iitv.),  
c) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)  
d) az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm. rendelet.  
e) a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos  
Érintettek köre: a járási hivatal valamennyi dolgozója  
Adatok forrása: beérkező ügyiratok  
Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: nem alkalmazunk kérdőívet 
Gyűjtött és feldolgozott adatok: nincs 
 

2. JELENT 
  
Formátuma: Alkalmazás  
Az adatkezelés célja: A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. 
Az adatkezelés jogalapja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. § (3) bekezdés 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos  
Érintettek köre: A járási hivatal hatásköre és illetékessége körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásra jogosító szociális ellátásokat igénybe vevő személyek  
Adatok forrása: a benyújtott kérelmek és a hatósági döntések 
Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: nem alkalmazunk kérdőívet  
Gyűjtött és feldolgozott adatok: Az illetékes járási hivatal a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 42. § (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott személyi adatok és a TAJ-szám megjelölésével bejelentést tesz az egészségbiztosítási szervnek az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban, az ápolási 
díjban, az időskorúak járadékában és a hadigondozotti pénzellátásban részesülő személyekről az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését és az ellátás megszűnését követő 10 napon belül. Az illetékes járási hivatal 
bejelentést tesz arról a személyről is, akinek a szociális rászorultságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján megállapította. A bejelentést a szociális rászorultság 
megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül kell az egészségbiztosítási szerv részére teljesíteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a jogosultságot milyen időtartamra állapították 
meg. 
 

3. CSTINFO  
 

Formátuma: JAVA  
Az adatkezelés célja: A Magyar Államkincstár az általa folyósított családtámogatási és fogyatékossági ellátásokkal, valamint a lakástámogatásokkal kapcsolatos feladatai során az ellátások, támogatások jogszabályban 
megállapított feltételeinek ellenőrzése céljából egységes szociális nyilvántartást vezet.  
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Az adatkezelés jogalapja: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. § (5) bekezdés c) pontja  
Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
Érintettek köre: a Magyar Államkincstár által folyósított családtámogatási és fogyatékossági ellátásban részesülők 
Adatok forrása: A Magyar Államkincstár nyilvántartása. 
Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív:  
Gyűjtött és feldolgozott adatok: Az egységes szociális nyilvántartásból a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint 

a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeinek meghatározása érdekében szükséges adatokat közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti. 
 

4. SZNYR  
 
Formátuma: HTML  
Az adatkezelés célja: A szabálysértési eljárás gyors lefolytatása, a szabálysértési végrehajtási rendszer megerősítése, továbbá a nyilvántartásból történő adatszolgáltatás útján az érintett jogai gyakorlásának biztosítása, 
valamint mások jogainak és biztonságának védelme.  
Az adatkezelés jogalapja: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint a 21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási 
rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási 
rendjéről. 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos  
Érintettek köre: A természetes személyek szabálysértéssel kapcsolatos adatainak közhiteles hatósági nyilvántartása, akikkel szemben szabálysértési eljárás indult, továbbá akiket a szabálysértési hatóság vagy bíróság 
szabálysértés elkövetése miatt jogerősen elmarasztalt, vagy akikkel szemben helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy helyszíni bírságot szabott ki. 
Adatok forrása: -Alaphatározatok, amelyek tekintetében a szabálysértési eljárás a megindult, illetve az ügy folyományaként hozott perújítási határozatok,  

-Pénzbírság megfizetésére vonatkozó adatok, ahol az eljárás indult,  
-Pénzbírság helyébe lépő közérdekű munkával kapcsolatos adatok, ahol az eljárás indult,  
-Közérdekű munka letöltésével kapcsolatos adatok, ahol az eljárás indult,  
-Méltányossági döntés, ahol az eljárás indult 
Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: nem alkalmazunk kérdőívet.  
Gyűjtött és feldolgozott adatok: alaphatározatok, pénzbírság megfizetésére vonatkozó adatok pénzbírság helyébe lépő közérdekű munkával kapcsolatos adatok, közérdekű munka letöltésével kapcsolatos adatok, tételesen:  
-kapcsolati kódot,  
-a szabálysértési eljárás alapjául szolgáló szabálysértés gyanú szerinti  
-megnevezését, minősítését, elkövetési helyét, idejét, - 
-a szabálysértési eljárás megindításának időpontját,  
-a szabálysértési ügy iktatószámát,  
-a szabálysértési ügyek egyesítésének, elkülönítésének tényét, az eljáró bíróság,  
-szabálysértési hatóság megnevezését, a nyilvántartottal szemben elrendelt  
-elővezetés, illetve őrizet tényét, az őrizet tartamát, a szabálysértési eljárás  
-felfüggesztésének tényét, továbbá  
-a szabálysértési eljárás megszüntetésének tényét.  
 
 
5. TAKARNET 
 
Formátuma: HTML  
Az adatkezelés célja: az adatbázisok, mint hatósági nyilvántartások tartalmazzák a közhiteles ingatlan nyilvántartást, térképi állományokat illetve a közhiteles földhasználati nyilvántartást  
Az adatkezelés jogalapja: az ingatlan-nyilvántartásól szóló 1997. évi CXLI. törvény, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 
Az adatkezelés időtartama: folyamatos  
Érintettek köre: a Baranya Megye Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal eljárásai közé tartozó ingatlan-vagyon vizsgálat alá vont ügyfelek  
Adatok forrása: kérelmek, bejelentések, okiratok  
Kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív: nem releváns  
Gyűjtött és feldolgozott adatok: Az itt lekérdezett adatok gyűjtés az aktuális ügyirat előadói ívében történik, valamit minden egyes lekérdezés naplózásra kerül.  
Az adatokhoz jogszabályban meghatározott módon, betekintéssel, nem hiteles másolatkészítéssel, lehet hozzáférni. 

 

6. PTR 

Szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartása 
 
Formátum: elektronikus 
Nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
Nyilvántartásba adatrögzítő szerv: a járási hivatal 
Az adatkezelés célja: A járási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó - ápolási díj, közgyógyellátás, időskorúak járadéka, szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és 
megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. 
Az adatkezelés jogalapja: - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt. 18./B.§) 
- a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.(XII.12.) Korm. rendelet 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
Az adatkezelés időtartama: a nyilvántartásban szereplő személyre vonatkozó adatok törlésére akkor kerülhet sor, ha minden olyan ellátás nyilvántartásból való törlésre sor került, amelyre való jogosultság vizsgálatánál a 
személyt figyelembe vették. 
Az érintettek köre: az Szt. alapján ápolási díjra, közgyógyellátásra illetve időskorúak járadékára jogosultak, illetve a szociális ellátásoknál az ellátásnál jövedelemszámítás szempontjából figyelembe vett személyek 
Az adatok forrása: Az előbbi ellátások megállapítására irányuló kérelmek és azok mellékletei. 
 
 

7. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv. 31. § alapján: 
(Okmányiroda) 
 

A járási hivatal, mint a nyilvántartás szerve köteles adatszolgáltatási nyilvántartást vezetni. 
A nyilvántartás tartalmazza: 
a) az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját; 
b) az adatszolgáltatás idejét; 
c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját; 
d) az adatszolgáltatást igénylő polgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve megbízottja vagy képviselője nevét; 
e) a szolgáltatott adatok körének megnevezését. 
A 31. § (3) bekezdése alapján a polgár az adatszolgáltatási nyilvántartásból jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt. Ezt a jogosultságot a 24. §-ban felsorolt szervek részére teljesített adatszolgáltatás 
tekintetében külön törvény korlátozhatja vagy kizárhatja. Az adatszolgáltatási nyilvántartást öt évig meg kell őrizni. 
 
A járási hivatal nyilvántartást vezet azokról a köztisztviselőkről, akik az eljárás során jogosultak az egyes okmánynyilvántartások adataihoz hozzáférni. 
A nyilvántartás tartalmazza: 
a) az érintett köztisztviselő természetes személyazonosító adatait; 
b) okmány-nyilvántartásonként elkülönítve a hozzáférési jogosultságot, a hozzáférési jogosultság kezdő 
időpontját és időtartamát, valamint a  
hozzáférési jogosultság módosításának, visszavonásának okát és időpontját. 
A 31. § (7) bekezdése alapján a járási hivatal az érintett köztisztviselő nevét, nyilvántartási kód számát és a b) pontban meghatározott adatokat legkésőbb a jogosultság kezdő időpontját megelőző munkanapon közli a központi 
szervvel. A nyilvántartás adatait a hozzáférési jogosultság megszűnésétől számított 5 évig kell megőrizni. 
 

8.  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 32. § alapján: 
(Okmányiroda) 
 
A nyilvántartó az adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartás tartalmazza: 
a) az adatigénylő nevét vagy megnevezését, lakóhelyének vagy székhelyének, telephelyének címét, 
továbbá az adatigénylő szerv nevében eljáró személy nevét vagy egyedi azonosítóját, 
b) a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás időpontját, 
c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját, 
d) az adatszolgáltatás alanyának nevét. 
 
A 32. § (3) bekezdése alapján az érintett személy az adattovábbítási nyilvántartásból - törvény eltérő rendelkezése hiányában - jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt. A (4) bekezdés alapján az 
adattovábbítási nyilvántartásba - ha törvény eltérően nem rendelkezik – feladatkörében betekinthet, abból adatot kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a közlekedésrendészetért felelős miniszter, az 
általa ellenőrzésre kijelölt köztisztviselő, a nyomozó hatóság és törvényben feljogosított szerv. A nyilvántartó az adattovábbítási nyilvántartásba bejegyzett adatot az adatszolgáltatástól számított öt évig kezeli. 
 

9. Hadigondozottak nyilvántartása 

-Formátum: papír alapú  
-Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 
-Az adatkezelés jogalapja: A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
-Az érintettek köre: a hadigondozásba vett személyek 
-A nyilvántartott adatok köre: 

oa hadigondozott gondozási minősítése (hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva, hadigyámolt, hadigondozott családtag) 

oa megállapított elltás 

oa hadigondozotti igazolvány száma 

oa természetes személyazonosító adatok, lakcím, családi állapot, elhalálozás helye és ideje. 

-Az adatok forrása: a hadigondozás iránti kérelem és mellékletei,  
-Hozzáférés módja: közvetlen 

 
10. Társasházkezelő, ingatlankezelő, ingatlanközvetítő tevékenységet üzletszerűen végzők nyilvántartása 
 

-Formátum: papír alapú  
-Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése 
-Az adatkezelés jogalapja:  

oA társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon -értékelő és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének  

feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet 
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oA szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 

oA társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

oAz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

-Az érintettek köre: A hatóság a hiánytalan bejelentést tevő üzletszerű társasházkezelő vagy ingatlankezelő tevékenységet végző szolgáltatókról nyilvántartást vezet. 
-A nyilvántartott adatok köre: a nyilvántartást szolgáltatási tevékenységenként elkülönítve kell vezetni: 

oa társasházkezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről, 

oaz ingatlankezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről, 

-Az adatok forrása: bejelentés, mellékletek  
-Hozzáférés módja: közvetlen 
 

11. Temetkezési szolgáltatók 
 

-Formátum: papír alapú  
-Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 
-Az adatkezelés jogalapja:  

oA temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

oA temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet, 

oA szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, 

-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 

-Az érintettek köre: a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedéllyel rendelkező szolgáltatókról nyilvántartást vezet 

-Az adatok forrása: bejelentés és mellékletei 
-Az adatkezelés időtartama: a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság az engedélyezés illetve a hatósági ellenőrzés alapján megismert személyes adatokat a temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése 
iránti eljárás jogerős befejezéséig, vagy a temetkezési szolgáltató nyilvántartásba vétele esetén a hatósági ellenőrzés időtartama vagy a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig kezeli. 
 

12. Tankötelezettek nyilvántartása 
 
-Formátum: elektronikus (excel táblázat) 
-Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 
-Az adatkezelés jogalapja:  

oA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

oA nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 

-Az érintettek köre: a tankötelezettek 

-Az adatok forrása: központi nyilvántartási rendszer, oktatási intézmények egyedi tájékoztatása, települési önkormányzatok jegyzője által nyújtott adatszolgáltatás 
-Az adatkezelés időtartama és adatigénylésre jogosultak: a járási hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, a tanulólakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára. 
 

13. Gyámügyi eljárásokkal kapcsolatos nyilvántartások 
 

-Formátum: papír alapú  
-Az adatkezelés célja: a jogszabályban előírt adattartalommal nyilvántartás vezetése. 
-Az adatkezelés jogalapja: 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról.  
-Az adatok forrása: a gyámügyi eljárások során keletkezett ügyiratok, dokumentumok  
-Az adatkezelés: A nyilvántartásokon a nyilvántartásba vétel kezdő időpontját rögzíteni kell. A nyilvántartásokat egymástól tárgykörönként el kell különíteni. Vezetni kell a megszűnt ügyek nyilvántartását is, de azt a 

folyamatban lévő ügyektől el kell különíteni. A nyilvántartásokban bekövetkezett változásokat folyamatosan kell vezetni. 
 

14. FOKA 

-Formátuma: JAVA 
- Az adatkezelés célja: A járási hivatal az aktív korúak szociális ellátásokra való jogosultságával kapcsolatos döntéseket rögzíti, és ezáltal erről információt szolgáltat a Foglalkoztatási Osztály számára. 
-Az adatkezelés jogalapja: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
-Az adatkezelés időtartama: folyamatos 
-Az érintetek köre: a járási hivatal hatáskörébe és illetékességi körébe tartozó aktív korúak ellátását igénybe vevő személyek 
-Az adatok forrása: a benyújtott kérelmek és hatósági döntések 
-Gyűjtött és feldolgozott adatok: 
A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a jogosult személyazonosító adatit, állampolgárságát (bevándorolt/letelepedett/menekült jogállását), belföldi lakó,- illetőleg tartózkodási helyét, 
b) a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatit, 
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, 
d) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést, 
e) a jogosultság megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, 
f) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, 
g) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ának (3)-(4) bekezdései szerinti személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozó esetén a rokoni kapcsolatot. 

 

Szentlőrinc, 2017. február 15. 
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